
TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
10 februari 2020

Plats och tid Intim, Folkets Park, Tomelilla, den 10 februari 2020, 
kl. 19.00-21.00 med ajournering 19.45-19.55 och 20.48-20.53

Beslutande Se sidan två.
 
 

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Kommunsekreterare Thomas Lindberg
Tjänstgörande revisor Ulla-Christina Lindberg

Utses att justera Leif Sandberg (C) Peter Boström (S)

Justerade paragrafer §§ 1-31

Justeringens plats Kommunkansliet den 21 februari 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Marianne Åkerblad (M)

Justerare
Leif Sandberg (C) Peter Boström (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 10 februari 2020

Datum då anslaget sätts upp 21 februari 2020

Datum då anslaget tas ned 16 mars 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander

1



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
10 februari 2020

Justerandes sign

Beslutande
Per-Martin Svensson (M) Eva Carnbrand (M) 
Gunnel Andersson (M) Marianne Åkerblad (M), 1:e vice ordf.
Bertil Fredlund (M) Margith Svensson (M)
Leif Sandberg (C) Maria Mickelåker (C)
Charlotte Rosdala (C) Fatlum Avdullahu (C)
Anders Larsson (C) Carina Persson (L) 
Bo Herou (KD) Sara Anheden (S)
Torgny Larsson (S) Ida Bornlykke (S)
Sejdi Karaliti (S) Tina Bergström-Darrell (S)
Anders Throbäck (S) Inger Åbonde (S)
Peter Boström (S) Anne-Maj Råberg (S), 2: e vice ordf.
Helén Bladh (S) Mona Nihlén (V) 
Linda Ekelund (V) Mikael Holmberg (MP)
Per Gustafsson (SD) Paul Lennartsson (SD)
Peo Örnsved (SD) Anders Rosengren (SD)
Kent Olofsson (SD) Thony Blomgren (SD)
Jonas Olsson (SD) Kent Gustafsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Kenneth Strömbeck (M), ersättare för Sander Dijkstra (M)   
Alexander Verweij Svensson (M), ersättare för Emil Ekstrand (M)
Gunvor Olsson (C), ersättare för Magnus Nilsson (C)
Christian Björkqvist (C), ersättare för Christer Yrjas (C)
Bengt Högborg (C), ersättare för Anette Thoresson (C)
Birger Hörberger (SD), ersättare för Tina Malm (SD)
Zofia Prokopczyk (SD), ersättare för Martin Åkesson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Kristin Skoog (S)     
Axel Olsson (S) 
Britt-Marie Liljeholm (S)
Roger Persson (S) 
Karin Arvidsson (S)
Solveig Falk (MP)
Jerry Bergström (MP)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
10 februari 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige

§ 1 Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
§ 2 Frågor 
§ 3 Informationsärenden
§ 4 Informationsärende - Tidplan för budget 2021 med plan för 2022-2023
§ 5 Informationsärende - Kultur och fritidsplan
§ 6 Informationsärende - Internbudget 2020 för revisorerna
§ 7 Reglemente för att undvika korruption och mutor
§ 8 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk 

hushållning
§ 9 Nytt samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 

Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt ändring i 
förbundsordningen för miljöförbundet

§ 10 Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund
§ 11 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder
§ 12 Svar på motion - Prideflaggan
§ 13 Svar på motion angående fritidsbank
§ 14 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 2019 
§ 15 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 3:e kvartalet 2019
§ 16 Motion - Uppmärksamma även lång och trogen tjänst inom Daglig verksamhet
§ 17 Val av revisor efter Tomas Talik (SD) 
§ 18 Avsägelse från Alice Jönsson (C) som ledamot i AV Media
§ 19 Avsägelse från Martin Åkesson (SD) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
§ 20 Val av huvudman för Sparbanken Syd
§ 21 Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämnden efter Bitte Ahrland Bocz (L)
§ 22 Esad Smajic (V) är inte längre valbar pga. flytt
§ 23 Interpellation från Sara Anheden (S) till familjenämndens ordförande Christer 

Yrjas (C) angående socioekonomisk fördelning i skolpengen
§ 24 Motion angående klimatanpassning
§ 25 Motion angående intern samordning
§ 26 Motion angående klimatnödläge
§ 27 Motion angående träd som klimatskal
§ 28 Motion angående att återta lokalvården i egen regi
§ 29 Val av ordförande och 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden
§ 30 Motion om att införa kommunalt arvode för nattvandrare
§ 31 Motion om att införa skolresa till koncentrations- och  förintelselägret Auschwitz-

Birkenau
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 1       

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare

Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den
31 januari 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 31 januari 2020.

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat, varefter sekreteraren genomför 
upprop.

Val av justerare förrättas enligt sidan 1 till detta protokoll.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 2 Dnr KS 2019/5

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar att Sara Anhedens (S) fråga till vård och 
omsorgsnämndens ordförande Gunnel Andersson (M) angående fel i 
delegeringsregler får ställas.

Kommunfullmäktige beslutar att Ida Bornlykkes (S) fråga till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) om 
järnvägsövergången på Lindesborg får ställas. 

Kommunfullmäktige beslutar att Ida Bornlykkes (S) fråga till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) angående 
belysning får ställas. 

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har till kommunstyrelsens ordförande Per-
Martin Svensson (M) framställt följande fråga:

” På Kommunfullmäktige 2019-05-06 behandlades ett ärende angående 
Höjning av taxa för bostadstomter i beslutet framgår att en översyn av 
marknadsmässiga priser och en modell där man kan erhålla prisreducering 
om man bygger en ”nära noll” fastighet ska redovisas på
kommunstyrelsen senast den 9 oktober 2019.

När jag tittar i protokollet för KS den 9 oktober så hittar jag inget om detta 
ärende.

Min fråga lyder därmed
Vad har hänt i frågan?”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 2 forts.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) svarar:

”Frågan har inte hanterats ännu. Det gäller att hitta en lösning som är möjlig 
att genomföra.”

Sara Anheden (S) har till vård och omsorgsnämndens ordförande 
Gunnel Andersson (M) framställt följande fråga:

”Den 21 november 2019, § 80, fattade vård- och omsorgsnämnden beslut 
om nya delegeringsregler för nämnden. Punkten 1.1 handlar om rätten att 
underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av vård- och 
omsorgsnämnden, där det tidigare angavs att nämndens ordförande med vice 
ordförande som ersättare hade delegationen samt att detta skulle 
kontrasigneras av verksamhetschef inom vård och omsorg. Av beslutet 
framgår att nämnden nu delegerat åt Socialchefen att underteckna denna typ 
av handlingar.

Läser man vård och omsorgsnämndens reglemente framgår av § 17 följande 
formulering:

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

Min fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande är därför, när avser 
nämnden rätta det felaktiga beslut som fattades den 21 november 2019 
§ 80?”

Vård och omsorgsnämndens ordförande Gunnel Andersson (M) 
svarar:

”Det finns ett ärende till vård och omsorgsnämndens sammanträde den 27 
feb om justering av den del av delegeringsreglerna som din fråga gäller.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 2 forts.

Kommer beredas i nämndens arbetsutskott nu på torsdag den 13 feb. 
Beslutet kommer innebära att det som står i reglementet och i 
delegeringsreglerna kommer vara identiskt.

Som du skriver i ditt dokument beslutade vård och omsorgsnämnden den 21 
november 2019 om ändringar och kompletteringar i delegeringsreglerna. På 
sammanträdet deltog Axel Olsson från socialdemokraterna som beslutande 
ledamot. Hade socialdemokraterna redan då haft några invändningar mot det 
som beslutades så hade det givetvis beaktats, och därmed inte behövt 
korrigeras i efterhand, men så var inte fallet.

Jag vill slutligen tacka för din uppmärksamhet. Självklart ska nämndens 
styrdokument vara korrekta. Om ni framöver hittar fler fel i våra dokument 
så skulle dom kunna rättas till ännu snabbare om det framfördes direkt till 
kanslichef eller nämndsekreterare istället för att behöva gå via 
kommunfullmäktige.”

Ida Bornlykke (S) har till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Sander Dijkstra (M) framställt följande fråga:

”Under hösten var Österlenbanan avstängd under tre månader för 
ombyggnation. Delar av ombyggnationen skedde vid järnvägsövergången på 
Lindesborgsområdet.

Tidigare fanns ljudsignal och ett staket att krångla sig igenom för att komma 
över spåren. Idag har detta bytts ut med järnvägsbommar med resultatet att 
bilar körde in på cykelbanan. Därför sattes stenar upp för att hindra bilar att 
ta sig över, med konsekvensen att medborgare som ska ta sig över nu måste 
trampa i lera.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande

- Vilken dialog har kommunen med trafikverket för att åtgärda 
situationen vid järnvägsövergången efter den ombyggnation som 
skedde i höstas?”

Samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande Maria Mickelåker (C) 
svarar:
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 2 forts.

”Det är kommunens ansvar att genomföra åtgärder för att förhindra att 
fordon kör över järnvägsövergången. Trafikverket kommer inte att ta bort 
sina betonghinder förrän åtgärder har vidtagits.”

Ida Bornlykke (S) har till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Sander Dijkstra (M) framställt följande fråga:

”Under hösten var Österlenbanan avstängd under tre månader för 
ombyggnation. Delar av ombyggnationen skedde vid järnvägsövergången på 
Lindesborgsområdet. En övergång som vi socialdemokrater under många år 
framfört kritik emot då det helt saknas belysning i området. I samband med 
kritiken har vi fått till svar att belysningen skulle sättas upp i samband med 
den nu genomförda ombyggnationen.

Jag vill därför fråga samhällsbyggnadsnämndens ordförande,

-  När kommer kommunen sätta upp den utlovade belysningen i 
området för att öka tryggheten i området och ge barn och unga en 
säker väg till skola och förskola?”

Samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice ordförande Maria Mickelåker (C) 
svarar:

”Tomelilla kommun har beställt belysning och entreprenören Vattenfall 
meddelar att den kommer att sättas upp inom kort.”
  
Beslutsunderlag
Fråga från Mikael Holmberg (MP) till kommunstyrelsens ordförande Per-
Martin Svensson (M) angående tomtpriser, handlingsid: Ks 2019.3804.
Fråga från Sara Anheden (S) till vård och omsorgsnämndens ordförande 
Gunnel Andersson (M) angående fel i delegeringsregler, handlingsid: Ks 
2020.379.
Fråga från Ida Bornlykke (S) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Sander Dijkstra (M) om järnvägsövergången på Lindesborg, handlingsid: 
2020.386.
Fråga från Ida Bornlykke (S) till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Sander Dijkstra (M) angående belysning, handlingsid: Ks 2020.387.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 3       

Informationsärenden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under perioden 30 november 2019 och 16 januari 2020 har tre motioner 
inkommit:

- Motion - Inrätta en mångfaldsvecka i Tomelilla
- Motion - Utbildning för förtroendevalda och anställda i hbtq-frågor
- Motion angående gratis kaffe till kommunanställda
- Motion angående energibesparing i fastigheter

Ett nytt medborgarinitiativ har inkommit under perioden 30 november 2019 
och 16 januari 2020:

- Medborgarinitiativ - Skriftligt avtal med varje hjälpmedelsbrukare

Underrättelse från länsstyrelsen om ny ersättare, Janet ten Have (M), i 
kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, ny Janet ten Have (M) avgår 
Ade Inarwanty (M), handlingsid: Ks 2020.122.
2020-01-16 Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ, handlingsid: 
Ks 2020.363.
2020-01-16 Information om inkomna motioner och interpellationer, 
handlingsid: Ks 2020.364.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 4 Dnr KS 2019/199

Informationsärende - Tidplan för budget 2021 med plan 
för 2022-2023

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Omvärldsanalys 22 januari 2020 
Omvärldsanalys inför kommande planperiod. Hur Tomelilla kommun 
påverkas av förändringar i omvärlden? Hur kommer den ekonomiska 
utvecklingen att påverka Tomelilla kommun? Deltar gör kommunstyrelsen, 
ordförande från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden samt berörda 
tjänstepersoner. 

Fastställande av budgetförutsättningar, 29 januari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, som tillika är budgetberedning, fastställer 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och budget 2021-2023 
utifrån resultatet från omvärldsanalysen och de aktuella ekonomiska 
förutsättningarna. Vidare formuleras eventuella remissfrågor och vid behov 
förslag till justerade ägardirektiv

Förutsättningarna skickas ut till nämnderna som enligt samma modell som 
för 2020 års budget får inkomma med de utmaningar och möjligheter man 
ser för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade.

Årsredovisningen för 2019 behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 
18 mars 2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 4 forts.

Samråd med kommunala bolag och förbund, 18 mars 2020
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2021. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet samt 
chefstjänstepersoner.

Nämndernas remissvar lämnas, 27 mars 2020 kl 12.00
Nämnderna ska lämna sitt remissvar till kommunstyrelsen senast den 27 
mars 2020. I svaren ska investeringsbehoven redovisas.

Investeringsberedning 1, 3 april 2020 kl. 14.00
Beredningens första möte som syftar till att få fram en "bruttolista" inför 
2021 samt följa upp tidigare beslutade investeringar som sträcker sig över 
flera år. Deltar gör beredningens ledamöter samt berörda tjänstepersoner.

Investeringsberedning 2, 15 april 2020 kl. 09.00
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade 
investeringsobjekt utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2019, 15 april 2020.

Budgetberedningen, 20-21 april
Lunch-lunch, budgetberedning för 2021 dit ordförande i nämnderna (med 
stöd av verksamhetschefer och ekonom) presenterar sitt remissyttrande 

Investeringsberedning 3, 24 april 2020 kl. 14.00
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av 
planerade investeringsobjekt 2021. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag. 

Nämndernas förslag till mål samt taxor och avgifter, 30 april 2020
Sista inlämningsdatum för förslag till verksamhetsmål samt förslag till nya 
taxor och avgifter. 

Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 
30 april 2020
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 4 forts.

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 
13 maj 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt 
slutliga förslag till mål och budget 2021 med plan 2022-2023, skattesats 2021 
samt avgifter och taxor.

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 3 juni 2020
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 
2021 med plan 2022-2023, skattesats 2021 samt avgifter och taxor.

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 12 
juni 2020
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna 
innan kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2020.

Kommunfullmäktige 22 juni 2020
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2021 med plan
2022-2023, fastställer skattesats för 2021 samt beslutar om taxor och avgifter 
för kommande år.

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 30 september 2020.
Under september månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar samt nämndsmål. Återredovisning från nämnderna 
ska ske till kommunfullmäktige i november. Eventuella större och principiella 
revideringar som föranleds av förändringar i skatte- och 
statsbidragsprognoser ska kommuniceras till budgetberedningen.

Budgetberedningen, ksau, ger förslag på ev. justering/komplettering 
av mål och budget, 21 oktober 2020. (obs handlar enbart om revideringar 
som föranletts av större och principiella förändringar av skatte- och 
statsbidragsprognos.)

Kommunstyrelsens förslag till ev justering/komplettering av mål och 
budget, 11 november 2020

Kommunfullmäktige, 14 december 2020
Kommunfullmäktige gör eventuella justeringar i budgeten 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 4 forts.

Verksamhetsplaner senast 31 december 2020.
Alla verksamhetsplaner för 2021 ska vara klara och ha passerat aktuell nämnd 
som ett informationsärende den 31 december.

Fastställande av nämndernas internbudget efter ev. justering, senast 31 
januari 2021.
Senast under januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om 
sina respektive internbudgetar efter eventuella justeringen på 
kommunfullmäktige i december. Återredovisning från nämnderna ska ske till 
kommunfullmäktige i februari 2021. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 155/2019, handlingsid: Ks 2020.22

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 269/2019:
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2021 med plan för 2022-
2023.

Kommunstyrelsen § 155/2019:
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2021 med plan för 2022-
2023 med tillägget att det ska vara presidierna och inte enbart ordförandena 
som ska bjudas in till omvärldsanalysen den 22 januari och till 
budgetberedningen den 20-21 april.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 5 Dnr KS 2019/210

Informationsärende - Kultur och fritidsplan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-12-03 begärde Tina 
Bergström-Darrell (S) om ett tillägg i föredragningslistan. Tillägget gällde att 
den av nämnden 2019-06-25 antagna kultur- och fritidsplanen även skulle 
skickas till kommunfullmäktige för beslut. Det framkom dock att 
kommunfullmäktige inte var beslutsinstans för denna plan och därför 
beslutade nämnden förutom att lägga till ärendet på dagordningen till dagens 
sammanträde även att skicka planen för kännedom till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 3/2020, handlingsid: Ks 2020.311.
Kultur- och fritidsplan (korrekt version), handlingsid: Ks 2020.46.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 76/2019:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka den 2019-06-25 antagna 
kultur- och fritidsplanen med handlingsid Kfn 2019.358 till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2020: 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 3/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.  
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 6 Dnr KS 2019/155

Informationsärende - Internbudget 2020 för 
revisorerna

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen har utarbetat ett förslag till internbudget för 2020, 
handlingsid: Ks 2020.126, enligt de budgetramar som kommunfullmäktige 
beslutat tilldela revisorerna. Den huvudsakliga förändringen är att konto 
74510, konsulttjänster, utökats från 434 tkr till 762 tkr med anledning av det 
nya avtalet med KPMG AB.

Beslutsunderlag
Revisorerna § 3/2020, handlingsid: Ks 2020.267.
Förslag budget 2020 per konto, handlingsid: Ks 2020.126

Tidigare behandling
Revisorerna § 3/2020:
Revisorerna beslutar anta internbudget för 2020 enligt ekonomiavdelningens 
förslag med handlingsid: Ks 2020.126.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 7 Dnr KS 2019/150

Reglemente för att undvika korruption och mutor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för att undvika 
korruption och mutor, handlingsid: Ks 2019.3666.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på nytt reglemente för att undvika 
korruption och mutor. Det nuvarande, ”Reglemente mot mutor och 
bestickning i Tomelilla kommunförvaltning” är från 2012, kf § 36/2012, och 
är i behov av uppdatering. Exempelvis finns det inte längre något brott som 
heter bestickning, utan detta benämns numera givande av muta. Brottet 
handel med inflytande har också införts i Brottsbalken kap 10 § 5d.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2019, kf § 114/2019, att 
återremittera ärendet för komplettering. Reglementet har kompletterats efter 
de anvisningar som gavs under fullmäktiges sammanträde.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för att undvika 
korruption och mutor, handlingsid: Ks 2019.3666.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 157/2019, handlingsid: Ks 2020.25.
Reglemente för att undvika korruption och mutor (ver3), handlingsid: Ks 
2019.3666.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194/2019:
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för att undvika 
korruption och mutor, handlingsid: Ks 2019.2882.

Kommunstyrelsen § 123/2019:
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för att undvika 
korruption och mutor, handlingsid: Ks 2019.2882.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 7 forts.

Kommunfullmäktige § 114/2019:
Kommunfullmäktige beslutar återremittera förslaget till kommunstyrelsen för 
att komplettera reglementet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 251/2019:
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för att undvika 
korruption och mutor, handlingsid: Ks 2019.3666.

Kommunstyrelsen § 157/2019:
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för att undvika 
korruption och mutor, handlingsid: Ks 2019.3666.
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
KFS/Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 8 Dnr KS 2018/235

Reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk 
hushållning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 
2020.190.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning den 20 mars 2017, 
kf § 38/2017. Reglementet har dock visat sig vara svårhanterat och i vissa 
lägen inte tillräckligt flexibelt och därför fick förvaltningen den 29 maj 2019 i 
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau § 147/2019, att ta fram ett 
förslag på reviderat ekonomistyrningsreglemente.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 
2020.190.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 6/2020, handlingsid: Ks 2020.314.
Reviderat reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning (ver 2), handlingsid: Ks 2020.190.
B 17_2 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 2019.1724.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 
2020.49, med ändringen att ”verksamheterna” ska ändras till ”nämnderna” i 
sista punkten på sidan 3. 

18



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 8 forts.

Kommunstyrelsen § 6/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 
2020.190.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
KFS/Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 9 Dnr KS 2012/124

Nytt samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund och Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och 
Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen samt ändring i förbundsordningen för 
miljöförbundet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, 
Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2020.54, med ändringen att ordet 
”Underskottet” ändras till ”Kostnaderna” i § 7, samt beslutar om ändringar i 
förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, handlingsid: 
Ks 2020.55.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Inger 
Åbonde, Peter Boström, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) och den 
vänsterpartistiska gruppen (Mona Nihlén och Linda Ekelund) reserverar sig 
mot beslutet, handlingsid: Ks 2020.472.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019, kf § 131/2019, att 
överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
Motsvarande beslut fattades av kommunstyrelsen i Ystad den 28 augusti 
2019, av kommunfullmäktige i Sjöbo den 25 september 2019 och av 
kommunstyrelsen i Simrishamn den 6 november 2019.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 9 forts.

En tjänstemannagrupp bestående av Johan Linander, kanslichef Tomelilla 
kommun, Magdalena Bondesson, kanslichef Sjöbo kommun, Cornelia 
Englén, kanslichef Ystads kommun, Anita Ipsen, kanslichef Simrishamns 
kommun, Mats Carlsson, stabschef Simrishamns kommun samt Carina 
Barthel, förbundschef Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har tagit fram 
förslag på samverkansavtal mellan kommunerna och miljöförbundet samt 
förslag på nödvändiga förändringar i förbundsordningen för miljöförbundet.

Samverkansavtalet behöver antas av de fyra kommunernas 
kommunfullmäktige och miljöförbundets direktion medan ändringarna i 
förbundsordningen behöver antas av kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad 
och Simrishamn.

Förändringarna i förbundsordningen är relativt begränsade. Den största 
förändringen är att det skrivs in att miljöförbundet kan åtaga sig att vara 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen för Ystads kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun 
och Tomelilla kommun. Gällande kostnadsfördelningen hänvisas till 
samverkansavtalet. I övrigt föreslås mindre förändringar gällande kungörelser 
och tiden för budgetprocessen. 

Samverkansavtalet är skrivet utifrån gällande samverkansavtal mellan Ystads, 
Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner med Tomelilla kommun som 
värdkommun för alkoholenheten. Även erfarenheter från samverkansavtalet 
mellan Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner gällande 
överförmyndarenheten har tagits till vara. 

En av de större föreslagna förändringarna i samverkansavtalet gäller 
kostnadsfördelningen för underskottet i verksamheten (den gemensamma 
organisationens kostnader minus inkomna avgifter). Idag är den fastställd till: 

Simrishamns kommun 34%
Sjöbo kommun 12%
Tomelilla kommun 13%
Ystads kommun 41%

Vid den senaste avstämningen, den 31 augusti 2019, stämde 
procentfördelningen, men om förändringar sker så föreslås att fördelningen 
justeras med hänsyn till det faktiska antalet ärenden i respektive kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 9 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, 
Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2020.54, med ändringen att ordet 
”Underskottet” ändras till ”Kostnaderna” i § 7, samt beslutar om ändringar i 
förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, handlingsid: 
Ks 2020.55.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 7/2020, handlingsid: Ks 2020.315.
Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 
handlingsid: Ks 2020.429.
Förslag på ändring i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund (alkoholenheten), handlingsid: Ks 2020.55.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2020:  
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, 
Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2020.54, samt beslutar om 
ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.55.

Kommunstyrelsen § 7/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, 
Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2020.54, med ändringen att ordet 
”Underskottet” ändras till ”Kostnaderna” i § 7, samt beslutar om ändringar i 
förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, handlingsid: 
Ks 2020.55.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att § 9 i samverkansavtalet ska ändras till: 
”Värdorganisationen ska arbeta för att inom fem år uppnå 100% 
självförsörjningsgrad.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 9 forts.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
avslag på Sara Anhedens yrkande.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Leif Sandbergs förslag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag.

Omröstning
Med 29 ja-röster mot 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet 
med Leif Sandbergs förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil 
Fredlund (M), Alexander Verweij Svensson (M), Margith Svensson (M), 
Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Gunvor Olsson (C), Charlotte 
Rosdala (C), Christian Björkqvist (C), Fatlum Avdullahu (C), Bengt 
Högborg (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), 
Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Birger 
Hörberger (SD), Zofia Prokopczyk (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas 
Olsson (SD) och Kent Gustafsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger 
Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), 
Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).
_________

Beslutet skickas till:
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Ystad kommun
KFS/Mary Nilsson
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Reservation - Kommunfullmäktiges beslut 20200210 ang ärende 10, Nytt 
samverkansavtal mellan Ystad- Österlenregionens miljöförbund och Simrishamns, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam tjänstemannaorganisation för 
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt ändring i förbundsordningen för 
miljöförbundet. 

Vi reserverar oss emot beslutet att inte ändra § 9 i samverkansavtalet till att 
”Värdorganisationen ska arbeta för att inom fem år uppnå 100% självfinansieringsgrad”. Med 
den skrivning som nu finns i avtalet finns ingen tydlig målsättning för vad miljöförbundet ska 
uppnå. 

I övrigt anser vi att kravet om 100% självfinansieringsgrad skulle funnits med redan i 
samband med att det beslutades om att flytta alkoholenheten till miljöförbundet.

Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp     Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp
Inger Åbonde                 Mona Nihlén
Gruppledare                 Gruppledare
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 10 Dnr KS 2019/140

Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar höja timtaxan för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig uppräkning på
2,5 % i enlighet med förslaget. Direktionen ska senast inför verksamhetsår 
2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Ärendebeskrivning
Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna 
ekonomiska ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska 
upprätthållas och bokslutet ska visa ett positivt resultat.

Senaste större justering av taxorna gjordes år 2016 och 2017 då timtaxorna 
under åren höjdes sammanlagt med ca 21 % (samt för livsmedel extra 
offentlig kontroll ca 36 %). Därefter har de årliga höjningarna varit ca 2,5 %. 

Miljöförbundet bedömer att taxorna är rimliga i förhållande till nuvarande 
kostnadstäckningsmål och framåt är en årlig höjning på 2,5 % en rimlig nivå 
för att täcka kostnadsökningar för personal och inflation. Detta bedömer 
förbundet är en kostnadseffektiv ökningstakt; en jämförelse med SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från maj 2019 visar på en högre 
årlig kostnadsökning för kommunal verksamhet både bakåt och framåt i 
tiden.

Regeringen utkom 2009-12-17 med skrivelsen 2009/10:79, En tydlig, 
rättssäker och effektiv tillsyn, där regeringen redovisar generella bedömningar 
för hur en tillsynsreglering bör vara utformad. Vad det gäller utformningen 
av tillsynsavgifter gör regeringen bedömningen att en tillsynsavgift bör 
motsvaras av en tydlig motprestation och ha principen om full 
kostnadstäckning som ekonomiskt mål.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 10 forts.

Enligt livsmedelslagen, gällande föreskrifter och EU:s förordningar ska 
livsmedelstillsynen vara helt självfinansierad. Motsvarande reglering i 
respektive lagstiftning gällande övriga taxor finns inte men Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) tar fram underlag som kan användas av 
kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens område 
och möjliggör för kommunerna i landet att göra en likvärdig bedömning. 

Kommunens handläggningskostnad per timme är en viktig utgångspunkt för 
arbetet med taxeunderlagen. Under 2015 har SKL tagit fram ett 
beräkningsunderlag för timavgifter där alla kostnader som rör 
myndighetsutövningen tydliggörs. När den senaste större revideringen av 
taxorna gjordes 2016 och 2017 tog inte Miljöförbundet full höjd för 
timtaxorna som beräknades enligt SKL:s rekommendationer efter samråd 
med medlemskommunerna. Bedömningen är att med en årlig uppräkning på 
2,5 % utifrån 2019 års taxenivå kommer miljöförbundet även fortsättningsvis 
att ligga under SKL:s rekommendationer.

Förslag på timtaxor 2020 på miljöförbundet är:
- Tillsyn och prövningar enligt miljöbalken 1 040 kr
- Tillsyn enligt livsmedelslagen 1 271 kr
- Tillsyn och prövningar enligt tobakslagen, alkohollagen (folköl) och 

lagen om tillsyn av receptfria läkemedel 1 040 kr
- Tillsyn enligt strålskyddslagen 1 040 kr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar höja timtaxan för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig uppräkning på
2,5 % i enlighet med förslaget. Direktionen ska senast inför verksamhetsår 
2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 10/2020, handlingsid: Ks 2020.318.
Beslut Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.83.

Tidigare behandling
Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 89/2019:
Direktionen föreslår kommunfullmäktige att besluta att direktionen får höja 
timtaxan för Ystad-Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa 
med en årlig uppräkning på 2,5 % enligt tabell.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 10 forts.

Direktionen ska senast inför verksamhetsår 2023 återkomma till 
medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2020:
Kommunfullmäktige beslutar höja timtaxan för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig uppräkning på
2,5 % i enlighet med förslaget. Direktionen ska senast inför verksamhetsår 
2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Kommunstyrelsen § 10/2020:
Kommunfullmäktige beslutar höja timtaxan för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig uppräkning på
2,5 % i enlighet med förslaget. Direktionen ska senast inför verksamhetsår 
2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.
_________

Beslutet skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
KFS/Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 11 Dnr KS 2019/140

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedel och foder, handlingsid: Ks 2020.91.

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 trädde en ny kontrollförordning i kraft (EU 
2017/625). Den gällande taxan inom området livsmedel och foder som 
antagits av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun hänvisar till 
lagstiftning och kontrollförordningar som inte längre är gällande. Vissa 
begrepp från gällande beslutad taxa hänvisar även till olika begrepp som inte 
finns i den nya kontrollförordningen och därför inte kan tillämpas. 

Begreppet extra offentlig kontroll vid bristande efterlevnad har försvunnit 
och ersatts med offentlig kontroll. Det kommer att ske fler förändringar 
inom området under 2020 eftersom Näringslivsdepartementet inte kommit 
med beslut i frågan hur de anser att avgifter ska tas ut. Men för att taxorna 
ska hålla vid ett eventuellt överklagande måste ny taxa beslutas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedel och foder, handlingsid: Ks 2020.91

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 11/2020, handlingsid: Ks 2020.319.
Taxa för offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder, handlingsid: 
Ks 2020.91.
Bilaga 1– Riskklassning av livsmedelsverksamheter, handlingsid: Ks 2020.92
Beslut gällande taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder, 
handlingsid: Ks 2019.3221.
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Tidigare behandling
Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 95/2019:
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner taxan för 
offentlig kontroll inom livsmedel och foder och överlämnar taxan för beslut i 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedel och foder.

Kommunstyrelsen § 11/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedel och foder, handlingsid: Ks 2020.91.
_________

Beslutet skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
KFS/Mary Nilsson
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Kf § 12 Dnr KS 2019/158

Svar på motion - Prideflaggan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ajournering 19.45-19.55.

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar att ett livskvalitetsprogram ska tas fram och 
uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk referensgrupp.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Inger 
Åbonde, Peter Boström, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) och den 
vänsterpartistiska gruppen (Mona Nihlén och Linda Ekelund) reserverar sig 
mot beslutet, handlingsid: Ks 2020.471.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Paul Lennartsson, Peo 
Örnsved, Anders Rosengren, Kent Olofsson, Birger Hörberger, Zofia 
Prokopczyk, Thony Blomgren, Jonas Olsson och Kent Gustafsson) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande om avslag på motionen. 

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) m.fl. har den 18 september 2019 lämnat in motion om 
Prideflaggan följande lydelse:

”Av kommunens riktlinjer för flaggning framgår vilka regler som gäller för 
flaggstängerna framför kommunhuset och hur flaggorna ska hissas. Vidare 
framgår att kommunen ska flagga på allmänna flaggdagar, samt i samband 
med kommunens marknadsdagar, skolavslutning, EU-dagen, internationella 
kvinnodagen samt i samband med Malmö Pride då Pride-flaggan ska hissas.

Nyligen beslutade Sölvesborgs kommun att inte längre hissa Pride-flaggan 
med hänvisning till att det inte ingår i den traditionella flaggningen. 
Socialdemokraterna i Tomelilla anser att det är viktigt att Tomelilla kommun 
visar att kommunen vill vara modern och ta ställning för mänskliga 
rättigheter och mot diskriminering.
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Mot bakgrund av ovanstående menar vi att det inte är tillräckligt att enbart 
hissa Pride-flaggan en gång om året och yrkar

Att Tomelilla kommun en gång i månaden hissar Pride-flaggan för mänskliga 
rättigheter, mot diskriminering.”

Förvaltningen, genom kommunikationschef Katrin Högborn, ger 
följande yttrande:

Kommunens riktlinjer för flaggning togs fram och beslutades 2017. I dessa 
anges vid vilka tillfällen utöver allmänna flaggdagar Tomelilla kommun ska 
flagga:

 dag då Tomelilla marknad (sommar och höst) infaller
 skolavslutningsdagen/dagar
 Pridedagarna (är olika datum i hela landet, men Tomelilla kommun Pride-

flaggar de dagar då det är Malmö Pride)
 8 mars Internationella kvinnodagen
 9 maj Europadagen

Här anges också flaggningsförfarandet vid händelser kopplade till hovet och 
vid anställds eller förtroendevalds bortgång. 
Kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande eller kommunfullmäktiges 
ordförande eller deras ställföreträdare, äger också enligt riktlinjerna möjlighet 
att ta beslut om flaggning vid andra tillfällen som kan uppkomma.

I riktlinjerna finns alltså, precis som motionären anför, upptaget hur 
flaggning med Prideflaggan ska ske. På detta sätt har Tomelilla kommun tagit 
ställning för de värden denna flagga signalerar. 

Motionärens förslag innebär en frekvenshöjning med elva gånger. 
Förvaltningen ser inga större ekonomiska konsekvenser eller praktiska 
utmaningar i ett utökande under förutsättning att flaggningen äger rum under 
helgfri vardag. 

Förvaltningen menar därför att det är en ambitionshöjning för politiken att ta 
ställning till. Bifalls motionen, behöver också kommunens riktlinjer för 
flaggning revideras.

Alliansen framför som motivering till sitt ställningstagande:
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Alla människors okränkbara värde är en grundläggande princip för vårt 
västerländska demokratiska samhälle. Så har det varit under långa tider och 
skall också så förbli. Dagens utveckling visar att dessa viktiga grundläggande 
principer behöver värnas och återerövras.

Samtidigt ger en rutinmässig flaggning 12 gånger per år inte den behövliga 
värdegrundspåverkan, det är därför positivt att Sara Anheden (S) och Bo 
Herou (KD) lämnat in motioner kring mångfaldsvecka och HBTQ-
utbildning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 161/2019, handlingsid: Ks.2020.30.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 97/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 266/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 161/2019:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet återkomma med förslag till kommunstyrelsen på 
prioriterade områden i Livskvalitetsprogrammet avseende HBTQ-frågor.  

32



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till 
förvaltningen med motiveringen att kommunfullmäktige först måste ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett livskvalitetsprogram samt att en 
beredningsgrupp bestående av förtroendevalda tillsätts.

Sara Anheden (S) yrkar i andra hand bifall till motionen.

Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till Sara Anhedens yrkanden.

Bo Herou (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt ett 
tilläggsyrkande att kommunfullmäktige ska besluta att ett livskvalitetsprogram 
ska tas fram och uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk 
referensgrupp.

Per Gustafsson (SD) yrkar avslag på motionen.

Sara Anheden (S) föreslår som tilläggsyrkande att kommunfullmäktige ska 
besluta att ett livskvalitetsprogram ska tas fram och uppdra till 
kommunstyrelsen att tillsätta en beredningsgrupp bestående av 
förtroendevalda.

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till 
Leif Sandbergs tilläggsyrkande.

Bertil Fredlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
tilläggsyrkandet att förvaltningen ges i uppdrag att se över flaggreglerna och 
revidera dessa i överensstämmelse med Riksarkivets regler avseende icke 
officiella flaggor.

Beslutsgång 1 - Återremiss
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
att avgöra ärendet idag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag om återremiss.
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Omröstning 1
Med 29 ja-röster mot 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra 
ärendet idag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil 
Fredlund (M), Alexander Verweij Svensson (M), Margith Svensson (M), 
Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Gunvor Olsson (C), Charlotte 
Rosdala (C), Christian Björkqvist (C), Fatlum Avdullahu (C), Bengt 
Högborg (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), 
Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Birger 
Hörberger (SD), Zofia Prokopczyk (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas 
Olsson (SD) och Kent Gustafsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger 
Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), 
Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).

Beslutsgång 2 – Behandling av motionen
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och motförslag i huvudvoteringen ska tas fram.

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
att Sara Anhedens förslag ska vara motförslag i huvudvoteringen. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Sara Anhedens förslag.
Nej-röst för Per Gustafssons förslag.

Omröstning 2 – Förberedande votering
Med 13 ja-röster mot 10 nej-röster och 18 ledamöter som avstår från att 
rösta beslutar kommunfullmäktige att Sara Anhedens förslag ska vara 
motförslag i huvudvoteringen.
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Ja-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger 
Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), 
Mona Nihlén (V), Linda Ekelund (V) och Mikael Holmberg (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved 
(SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Birger Hörberger 
(SD), Zofia Prokopczyk (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) 
och Kent Gustafsson (SD).

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil 
Fredlund (M), Alexander Verweij Svensson (M), Margith Svensson (M), 
Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Gunvor Olsson (C), Charlotte 
Rosdala (C), Christian Björkqvist (C), Fatlum Avdullahu (C), Bengt 
Högborg (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD).

Omröstning 3 - Huvudvotering
Med 19 ja-röster mot 12 nej-röster och 10 ledamöter som avstår från att 
rösta beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil 
Fredlund (M), Alexander Verweij Svensson (M), Margith Svensson (M), 
Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Gunvor Olsson (C), Charlotte 
Rosdala (C), Christian Björkqvist (C), Fatlum Avdullahu (C), Bengt 
Högborg (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD) och 
Mikael Holmberg (MP). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger 
Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), 
Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).

Avstår: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Birger Hörberger (SD), 
Zofia Prokopczyk (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) och 
Kent Gustafsson (SD).
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Beslutsgång 3 – Tilläggsyrkande livskvalitetsprogram
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Leif Sandbergs förslag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag.

Omröstning 4 – Tilläggsyrkande livskvalitetsprogram
Med 19 ja-röster mot 12 nej-röster och 10 ledamöter som avstår från att 
rösta beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Leif Sandbergs förslag till 
beslut.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil 
Fredlund (M), Alexander Verweij Svensson (M), Margith Svensson (M), 
Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Gunvor Olsson (C), Charlotte 
Rosdala (C), Christian Björkqvist (C), Fatlum Avdullahu (C), Bengt 
Högborg (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD) och 
Mikael Holmberg (MP). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger 
Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), 
Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).

Avstår: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Birger Hörberger (SD), 
Zofia Prokopczyk (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD) och 
Kent Gustafsson (SD).

Beslutsgång 4 – Tilläggsyrkande revidering av flaggregler
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå Bertil Fredlunds förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Sara Anheden (S) 
Kommunstyrelsen
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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Reservation

Kommunfullmäktiges beslut 20200210 ärende 13 motion ang flaggning med Prideflagga.

Vi reserverar oss mot beslutet att skicka motionen till ”Livskvalitetsprogrammet”. 
Ett program som när svaret skrevs i realiteten inte fanns.

Vi reserverar oss också mot beslutet att i en tilläggsattsatts på ett motionssvar, besluta att 
genomföra programmet samt att ge uppdrag till kommunstyrelsen att utse en (politisk) 
referensgrupp till programmet. 

Vi anser att det korrekta hade varit att återremittera ärendet med uppdrag till kommunstyrelsen att 
bereda ett ärende för ett sk ”Livskvalitetsprogram” som sedan hade kunnat beslutas av 
kommunfullmäktige. Om de så hade velat. Vi menar också att en beredning borde tillsättas för att 
aktivt arbeta med programmet och inte en referensgrupp.

Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp
Inger Åbonde Mona Nihlén
Gruppledare Gruppledare
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Kf § 13 Dnr KS 2019/102

Svar på motion angående fritidsbank

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att kommunen inte ska 
bli medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed 
inte inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept, men att 
kommunen istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns till 
Fritidsbanken Sveriges koncept för att samla in/låna ut sport- och 
fritidsutrustning till kommunens invånare.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Inger 
Åbonde, Peter Boström, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) och den 
vänsterpartistiska gruppen (Mona Nihlén och Linda Ekelund) reserverar sig 
mot beslutet, handlingsid: Ks 2020.470.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Linda Ekelund (V) har den 30 april 2019 lämnat 
in motion – Införande av Fritidsbank i Tomelilla kommun med 
följande lydelse:

”Konceptet med fritidsbank finns i olika kommuner runt om i Sverige. I 
Skåne finns det idag tre kommuner som har en fritidsbank, Trelleborg, 
Malmö och Eslöv, nyligen tog även Kristianstad beslut om att starta. Här kan 
medborgare lämna in sport- och fritidsutrustning som inte längre används. 
Fritidsbanken lånar sedan gratis ut utrustningen till andra personer, precis 
som ett bibliotek.

Konceptet med fritidsbanken ligger helt rätt i tiden. När barn och unga rör 
sig allt mindre är det en fantastisk möjlighet att kunna låna utrustning för att 
prova olika fritidsaktiviteter. Utifrån den socioekonomiska klyfta vi ser i 
Tomelilla ökar en fritidsbank möjligheter för fler unga med en aktiv fritid. 
Konceptet ligger också helt rätt om man ska ställa om till en 
cirkulärekonomi. Istället för att kasta fotbollsskor och skridskor som barnen 
växt ifrån eller skateboards och tennisracket som inte används, kan de 
komma till nytta när andra kan låna det.

38



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 13 forts.

Om en fritidsbank inrättas bör det även utredas vilka möjligheter det finns 
för att verksamheten kan skötas av personer inom daglig verksamhet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar därför:

 att Tomelilla kommun tar initiativ och inrättar en fritidsbank i 
kommunen

 att Möjligheterna att driva verksamheten genom daglig verksamhet 
utreds.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 maj 2019, § 160 att 
överlämna motionen till förvaltningen för beredning.

Förvaltningen, genom enhetschef kultur och fritid Ros-Marie 
Stjernfelt, gav följande yttrande: 

”Förvaltningen har varit i kontakt med David Mathiasson, verksamhetsledare 
på Fritidsbanken. David Mathiasson har ett övergripande ansvar för 
Fritidsbankens verksamhet och nyetablering i Sverige. David Mathiasson 
kommer gärna på ett gemensamt möte med alla aktörer som kan bli tänkta 
aktörer i Fritidsbanken. 

Tillvägagångsättet är att lokala huvudmän som vill driva en fritidsbank blir 
medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och får därigenom 
rätten att bruka varumärket. Det innebär en engångskostnad på 5 000 kronor 
samt en årsavgift på 2 500 kronor som innefattar bl.a. serviceavgift och 
samlingsförsäkring.

Det finns 88 fritidsbanker i Sverige med varierande storlek, utbud och 
kvalité.

David Mathiasson poängterar att det är behövs en platsansvarig samt en lokal 
på minst 100 kvm. Viktigt att kvalitetssäkra verksamheten och att 
Fritidsbanken arbetar för utåtriktad verksamhet, återbruk, hållbarhet samt 
rörelse.

Förvaltningen anser att fritidsbanken är ett bra initiativ, men däremot är 
förvaltningen tveksam till att detta skulle vara en kommunalt åtagande. 
Förvaltningen är också tveksam till att det krävas en lokal på 100 kvm. En 
lokal som just nu inte finns tillgänglig i kommunen.
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Förvaltningen ser gärna ett framtida samarbete med det lokala föreningslivet 
där föreningslivet är processägare men där kommunen är en part i denna 
verksamhet. Förvaltningen är även positiv till att kunna bistå med att skapa 
en daglig verksamhet som skulle kunna hjälpa till med att förverkliga 
fritidsbanken.”

Kultur- och fritidsnämnden fick därefter motionen på remiss och beslutade 
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande att kommunen inte ska bli 
medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed inte 
inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vidare att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda vilka alternativa möjligheter det finns till Fritidsbanken Sveriges 
koncept för att samla in/låna ut sport- och fritidsutrustning till kommunens 
invånare. Uppdraget ska vara genomfört för att kunna redovisas på 
nämndens sammanträde den 25 februari 2020.  

Även vård och omsorgsnämnden fick motionen på remiss och beslutade att 
ställa sig bakom förvaltningens yttrande att kommunen inte ska bli 
medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed inte 
inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept.

Vård och omsorgsnämnden beslutade också att när förvaltningens uppdrag 
från kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ för utlåning av 
fritidsutrustning till kommunens medborgare är slutförd, lyfta frågan på nytt 
för att utreda på vilket sätt daglig verksamhet eventuellt kan involveras 
baserat på slutsatserna i kultur och fritidsnämndens utredning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att kommunen inte ska 
bli medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed 
inte inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept, men att 
kommunen istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns till 
Fritidsbanken Sveriges koncept för att samla in/låna ut sport- och 
fritidsutrustning till kommunens invånare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 12/2020, handlingsid, Ks 2020.320
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§ 13 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 49/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden samt vård och omsorgsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden § 66/2019:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
yttrande att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen 
Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank i kommunen 
enligt föreningens koncept.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda vilka alternativa möjligheter det finns till Fritidsbanken Sveriges 
koncept för att samla in/låna ut sport- och fritidsutrustning till kommunens 
invånare. Uppdraget ska vara genomfört för att kunna redovisas på 
nämndens sammanträde den 25 februari 2020.  

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 66/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens
yttrande att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen
Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank i kommunen
enligt föreningens koncept.

Vård och omsorgsnämnden § 78/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens
yttrande att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen
Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank i kommunen
enligt föreningens koncept.
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§ 13 forts.

Vård och omsorgsnämnden beslutar också att när förvaltningens uppdrag 
från kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ för utlåning av 
fritidsutrustning till kommunens medborgare är slutförd lyfta frågan på nytt 
för att utreda på vilket sätt daglig verksamhet eventuellt kan involveras 
baserat på slutsatserna i kultur och fritidsnämndens utredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att kommunen inte ska 
bli medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed 
inte inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept, men att 
kommunen istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns till 
Fritidsbanken Sveriges koncept för att samla in/låna ut sport- och 
fritidsutrustning till kommunens invånare.

Kommunstyrelsen § 12/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att kommunen inte ska 
bli medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed 
inte inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept, men att 
kommunen istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns till 
Fritidsbanken Sveriges koncept för att samla in/låna ut sport- och 
fritidsutrustning till kommunens invånare.

Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Ekelund (V), Sara Anheden (S) och Tina Bergström-Darrell (S) yrkar 
bifall till motionen. 

Mikael Holmberg (MP), Leif Sandberg (C), Bo Herou (KD) och Carina 
Persson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Linda Ekelund med fleras förslag.
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§ 13 forts.

Omröstning
Med 29 ja-röster mot 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet 
med Leif Sandbergs förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Gunnel Andersson (M), Marianne Åkerblad (M), Bertil 
Fredlund (M), Alexander Verweij Svensson (M), Margith Svensson (M), 
Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Gunvor Olsson (C), Charlotte 
Rosdala (C), Christian Björkqvist (C), Fatlum Avdullahu (C), Bengt 
Högborg (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), 
Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Birger 
Hörberger (SD), Zofia Prokopczyk (SD), Thony Blomgren (SD), Jonas 
Olsson (SD) och Kent Gustafsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger 
Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), 
Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V).
_________

Beslutet skickas till:
Sara Anheden (S)
Linda Ekelund (V)
Enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfelt
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Reservation

Kommunfullmäktiges beslut 20200210 ang ärende 14, Motion om införande av fritidsbank.

Motionssvaret är inte skrivet utifrån vad motionen avser. Inte någonstans i motionen föreslås att 
kommunen ska bli medlemmar i en förening.

Det är fascinerande när motionssvar blir många gånger längre än motionen.

Ett av skälen under debatten för att besvara motionen var att det inte är en ”kommunal 
angelägenhet” vilket många andra kommuner i Sverige tydligen tycker att det är! 
Alla vet, och forskningen säger, att barn behöver röra på sig mer än de gör för att inte bli ett 
framtida folkhälsoproblem.

Folkhälsan är i högsta grad en kommunal angelägenhet! Det framfördes i debatten ett antal skäl 
som inte brydde sig ett dugg om barnperspektivet, utan mer av ”vi vill inte, det går inte”

Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp
Inger Åbonde Mona Nihlén
Gruppledare Gruppledare
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Justerandes sign

Kf § 14 Dnr KS 2019/106

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 2019

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens 
revisorer att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska 
nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller 
och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. Även beslut som 
avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre månader från dagen då 
verkställigheten avbröts ska rapporteras.

För tredje kvartalet 2019 finns inget att rapportera. Samtliga beslut enligt 
socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 14/2020, handlingsid: Ks 2020.322.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 81/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och 
överlämna densamma till revisorerna och till kommunfullmäktige.
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§ 14 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § §5/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 14/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Kf § 15 Dnr KS 2019/105

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 3:e 
kvartalet 2019

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 kommunfullmäktige 
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. 
Verkställt 2019-09-01. Väntetid 245 dagar.

Tidigare redovisning. Totalt åtta gynnande beslut enligt 9§p.9 LSS har 
rapporterats under 2019. Väntetiden har som längst varit 544 dagar, drygt 18 
månader. Orsaken till väntetiderna har varit resursbrist och väntan på det nya 
LSS boendet Stafetten.   
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§ 15 forts

1. Beslut från 2017-05-05.  Beslutet verkställdes efter 223 dagar. 
2. Beslut från 2017-08-24. Beslutet verkställdes efter 279 dagar.
3. Beslut från 2017-11-18.  Beslutet verkställdes efter 544 dagar.  
4. Beslut från 2018-04-13. Beslutet verkställdes efter 384 dagar.
5. Beslut från 2018-05-29. Beslutet verkställdes efter 352 dagar.
6. Beslut från 2018-06-25. Beslutet verkställdes efter 275 dagar. 
7. Beslut från 2018-07-02. Beslutet verkställdes efter 103 dagar.  
8. Beslut från 2018-07-17. Beslutet verkställdes efter 303 dagar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 13/2020, handlingsid: Ks 2020.321.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 83/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 13/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Kf § 16 Dnr KS 2020/11

Motion - Uppmärksamma även lång och trogen tjänst 
inom Daglig verksamhet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion - Uppmärksamma även lång 
och trogen tjänst inom Daglig verksamhet med följande lydelse:

”Varje år i december uppmärksammas kommunanställda för lång och trogen 
tjänst med en present och blomma.

En verksamhet som ligger inom kommunens ansvarsområde är Daglig 
verksamhet.

Visserligen är de som deltar i denna sysselsättning inte formellt anställd av 
kommunen men verksamheten ska efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden 
så lång som är möjligt.

Att inkludera även dessa personer i kommunens rutiner för avtackningar och 
uppvaktning vore inte bara ett sätt att visa uppskattning utan även att vi i 
Tomelilla kommun värdesätter allas insats.

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Att alla som deltar i Daglig verksamhet ska inkluderas i kommunens rutiner 

för avtackning och uppvaktning som övrig personal.”

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

Beslutsunderlag
Motion - Uppmärksamma även lång och trogen tjänst inom Daglig 
verksamhet, handlingsid: Ks 2020.251.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 17 Dnr KS 2018/286

Val av revisor efter Tomas Talik (SD)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Kaj Nilsson (SD) som revisor i Tomelilla 
kommun samt som lekmannarevisor i Österlenhem AB och Tomelilla 
Industri AB.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval efter Tomas Talik (SD) som 
entledigats från uppdraget som revisor i Tomelilla kommun samt som 
lekmannarevisor i Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB.
  
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 143/2019: Avsägelse från Tomas Talik som revisor i 
Tomelilla kommun samt som lekmannarevisor i Österlenhem AB och 
Tomelilla Industri AB, handlingsid: Ks 2020.80.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 143/2019:
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Tomas Talik (SD) från uppdraget 
som revisor i Tomelilla kommun samt som lekmannarevisor i Österlenhem 
AB och Tomelilla Industri AB.

Ny revisor efter Tomas Talik (SD) kommer att väljas vid nästa 
kommunfullmäktigesammanträde.
_________

Beslutet skickas till:
Kaj Nilsson (SD)
Revisorerna
Österlenhem AB
Tomelilla Industri AB
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kf § 18 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Alice Jönsson (C) som ledamot i AV 
Media

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Alice Jönsson (C) från uppdraget 
som ledamot i AV Media.

Kommunfullmäktige beslutar utse Anette Thoresson (C) till ny ledamot i AV 
Media istället för Alice Jönsson (C). 

Ärendebeskrivning
Alice Jönsson (C) har i skrivelse daterad den 16 december 2019 inkommit 
med avsägelse från uppdraget som ledamot i AV Media.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Alice Jönsson (C) som ledamot i AV Media, handlingsid: Ks 
2019.3848.
__________

Beslutet skickas till:
Anette Thoresson (C)
Alice Jönsson (C)
AV Media
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand

52



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 19 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Martin Åkesson (SD) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Martin Åkesson (SD) från uppdraget 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Petra Blomgren (SD) till ny ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden istället för Martin Åkesson (SD).

Ärendebeskrivning
Martin Åkesson (SD) har i skrivelse daterad den 19 december 2019 inkommit 
med avsägelse från uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Martin Åkesson (SD) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2019.3895.
_________ 

Beslutet skickas till:
Petra Blomgren (SD)
Martin Åkesson (SD)
Samhällsbyggnadsnämnden
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kf § 20 Dnr KS 2018/286

Val av huvudman för Sparbanken Syd

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet 20.48-20.53.

Kommunfullmäktige beslutar utse Per-Olof Örnsved (SD) till huvudman för 
Sparbanken Syd för tiden från Sparbanken Syds stämma 2020 till och med 
Sparbanken Syds stämma 2024.

Ärendebeskrivning
Sparbanken Syd hemställer i skrivelse inkommen den 13 januari 2020 att 
kommunfullmäktige förrättar val avseende totalt 1 huvudman med 
mandatperiod till och med Sparbankens stämma 2024.
  
Beslutsunderlag
Val av huvudman för Sparbanken Syd, handlingsid: Ks 2020.434.
_________

Beslutet skickas till:
Per-Olof Örnsved (SD)
Sparbanken Syd, Emi Persson
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kf § 21 Dnr KS 2018/286

Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämnden efter Bitte 
Ahrland Bocz (L)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Conny Thoresson (L) som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden istället för Bitte Ahrland Bocz (L).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval efter Bitte Ahrland Bocz (L) som 
entledigats från uppdraget ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
  
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 137/2019: Avsägelse från Bitte Ahrland Bocz (L) som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Ks 2020.79.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 137/2019: 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Bitte Ahrland Bocz (L) som ersättare 
i kultur- och fritidsnämnden.

Ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Bitte Ahrland Bocz (L) 
kommer att väljas vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.
_________

Beslutet skickas till:
Conny Thoresson (L)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Justerandes sign

Kf § 22 Dnr KS 2018/286

Esad Smajic (V) är inte längre valbar p.g.a. flytt

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Esad Smajic (V) från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har den 15 januari 2020 inkommit med en skrivelse. Vid 
Länsstyrelsens valbarhetskontroll, i samband med ny sammanräkning, har det 
framkommit att Esad Smajic inte längre bor i Tomelilla kommun. Med 
anledning av detta är han i enlighet med vallagens 14 kap inte längre valbar.

Esad Smajic ska därför bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.
  
Beslutsunderlag
Underrättelse om ersättare i kommunfullmäktige, Esad Smajic, (V), inte 
längre är valbar p g a avflyttning från Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2020.123.
_________  

Beslutet skickas till:
Esad Smajic (V)
Länsstyrelsen
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kf § 23 Dnr KS 2020/29

Interpellation från Sara Anheden (S) till 
familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) 
angående socioekonomisk fördelning i skolpengen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att 
ges vid nästa fullmäktigesammanträde den 23 mars 2020.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har i interpellation ställd till familjenämndens 
ordförande Christer Yrjas (C) framfört följande:

”I januari 2019 fanns ett förslag om förändringar i skolpengen vid 
familjenämndens sammanträde. Förslaget gick ut på att öka den 
socioekonomiska fördelningen till 15 miljoner kronor. Nämnden beslutade 
dock att inte göra någon sådan ändring. Istället beslutade man att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram olika fördelningsmodeller, samt att utreda vad de 
olika alternativen får för effekter för kommunens olika skolor.

Vid nämndens sammanträde den 13 december 2019 fanns ett nytt förslag till 
skolpeng för 2020 uppe till behandling. Vid detta tillfälle fanns inga förslag 
om förändringar i den socioekonomiska fördelningen. Någon utredning av 
nya fördelningsmodeller, enligt beslutet den 25 januari 2019 har inte 
redovisats under 2019.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till 
familjenämndens ordförande

- Varför har utredningen som familjenämnden beslutade om den 25 
januari 2019 inte redovisats för nämnden?

- På vilka grunder beslutade familjenämnden den 13 december 2019 att 
inte utöka den socioekonomiska fördelningen i skolpengen?

- Anser familjenämndens ordförande att det finns socioekonomiska 
skillnader i Tomelilla kommun?”
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Justerandes sign

§ 23 forts.

Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Anheden (S) till familjenämndens ordförande 
Christer Yrjas (C) angående socioekonomisk fördelning i skolpengen, 
handlingsid: Ks 2020.380.
_________  

Beslutet skickas till:
Christer Yrjas (C)
Sara Anheden (S)
Balanslista/Patrik Månehall

58



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

Kf § 24 Dnr KS 2020/21

Motion angående klimatanpassning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående 
klimatanpassning med följande lydelse: 

”Klimatförändringarna kommer att påverka kommunen på alla plan. Det 
kommer att kräva att vi anpassar oss för att kunna garantera att 
samhällsfunktioner, livsmedelsförsörjning och förutsättningar för näringslivet 
kan vidhållas även i framtiden.

Det gemensamma VA-bolaget har i sitt direktiv att klimatanpassad VA 
systemen, vilket är ett steg i rätt riktning men det kan inte stoppa där. Alla 
delar av kommunen måste få samma uppdrag för att inventera vad som 
behöver göras, prioritera ordning och budgetera för och
genomföra nödvändiga åtgärder.

Vi yrkar
- Att klimatanpassning ska införas i alla nämnders verksamhetsplan.
- Att klimatanpassning ska införas i alla kommunala bolags 

ägardirektiv.”

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

Beslutsunderlag
Motion angående klimatanpassning, handlingsid: Ks 2020.347.
_________  
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall

59



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020
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Kf § 25 Dnr KS 2020/22

Motion angående intern samordning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in 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 t.ex. 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?”

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

60



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 25 forts.

Beslutsunderlag
Motion angående intern samordning, handlingsid: Ks 2020.348.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 26 Dnr KS 2020/23

Motion angående klimatnödläge

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående klimatnödläge 
med följande lydelse:

” Vetenskapen är enad om att vi står inför en global klimatutmaning som 
kommer att påverka hela mänskligheten på många sätt. Vi ser tydliga tecken 
runt om i världen som bekräftar 
detta.
EU Parlamentet har utlöst klimatnödläge. Detsamma gäller för många stater, 
städer och kommuner. Det är ett viktigt ställningstagande för att visa på 
prioriteringar och inriktning för alla nämnder och förvaltningar. Även 
Tomelilla kommun behöver utlösa klimatnödläge för att visa för 
medborgarna och näringslivet att vi förstått allvaret i situationen och är 
beredda att agera.

Vi yrkar
-  Att Tomelilla kommun utlyser klimatnödläge.”

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

Beslutsunderlag
Motion angående klimatnödläge, handlingsid: Ks 2020.349.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Kf § 27 Dnr KS 2020/24

Motion angående träd som klimatskal

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående träd som 
klimatskal med följande lydelse:

”Lövträd har många goda egenskaper, ett är att de är ett utmärkt första 
klimatskal till fastigheter, parker och torg.

Lövträdens löv ger skugga på sommaren samtidigt som de släpper igenom 
solljuset på vintern. Det är en funktion som är alldeles perfekt för att minska 
energianvändningen i fastigheter både för värme och kyla. Men träd ger oss 
även möjlighet att hitta skugga i den offentliga miljön en varm sommardag. 
Och samtidigt så binder de CO2 och ger oss en estetiskt tilltalande miljö med 
förutsättningar för biologisk mångfald.

Vi yrkar
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att.

- Inventera var trädplantering kan ge positiva effekter ur energi och
komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser. Och 
även beaktar vilken art som är lämplig att plantera på respektive plats 
genom samverkan med kommunens biolog.

- Sammanställa detta som ett projektförslag till 
investeringsberedningen.”

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

Beslutsunderlag
Motion angående träd som klimatskal, handlingsid: Ks 2020.350.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Kf § 28 Dnr KS 2020/30

Motion angående att återta lokalvården i egen regi

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

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

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.

65



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 februari 2020

Justerandes sign

§ 28 forts.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

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

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

Beslutsunderlag
Motion angående att återta lokalvården i egen regi, handlingsid: Ks 2020.381.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Kf § 29 Dnr KS 2018/286

Val av ordförande och 1:e vice ordförande i 
krisledningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Per-Martin Svensson (M) från 
uppdraget som ordförande i krisledningsnämnden samt Leif Sandberg (C) 
från uppdraget som 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Leif Sandberg (C) till ny ordförande i 
krisledningsnämnden och Per-Martin Svensson (M) till ny 1:e vice 
ordförande i krisledningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Per-Martin Svensson (M) och Leif Sandberg (C) har inkommit med en 
skrivelse den 10 februari 2020 med avsägelser från uppdragen som 
ordförande och 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden.  

Beslutsunderlag
Avsägelse från Per-Martin Svensson (M) som ordförande i 
krisledningsnämnden och från Leif Sandberg (C) som vice ordförande i 
krisledningsnämnden, handlingsid: Ks 2020.430.
_________  

Beslutet skickas till:
Per-Martin Svensson (M)
Leif Sandberg (C)
Krisledningsnämnden
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kf § 30 Dnr KS 2020/32

Motion om att införa kommunalt arvode för 
nattvandrare

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har lämnat in motion om att  införa kommunalt 
arvode för nattvandrare med följande lydelse:

”Otryggheten i Tomelilla är något som diskuteras alltmer under de senaste 
åren och det har vidtagits en del åtgärder mot detta, bland annat har 
kameraövervakning sats upp på vissa ställen och väktare har hyrts in vid vissa 
tidpunkter samt att man börjat se över vad som försiggår på
torget.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att frågan tagit plats på 
dagordningen, detta framförallt då vi anser att det nu är dags att våra 
kommuninvånares otrygghetskänslor tas på alvar. Vi accepterar inte en 
utveckling i vår kommun som går åt den laglösa riktningen vi sett i många 
andra kommuner i landet.

I Tomelilla kommun finns idag fältarna som arbetar via socialförvaltningen. 
Därutöver finns också ideell nattvandrarverksamhet bestående av personer 
som lägger ner sin fritid på kvällar och nätter för att patrullera runt i 
kommunen och skapa en tryggare och säkrare miljö för de som bor
här. De går runt på gatorna i alla väderlägen samtidigt offrar man sin tid som 
man kunde spenderat med sin familj – någonting som bör ses som 
synnerligen hedervärt.

Personer som nattvandrar och gör det ofta nätverkar med ungdomar och får 
en unik möjlighet att skapa förtroende och en relation till dessa. De har 
tydliga jackor på sig för att unga som rör sig i denna miljö ska kunna veta att 
där finns en person som de kan vända sig till.
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Justerandes sign

§ 30 forts.

Sverigedemokraterna i Tomelilla anser att kommunen har en viktig uppgift i 
att knyta in nattvandrarverksamheten så att den på ett optimalt sätt kan 
samordna sig med polis, trygghetssamordnare och socialtjänst och på så vis 
fylla bästa möjliga funktion med bästa möjliga potential. I denna samordning 
finns förbättringspotential idag. Risken med dålig samordning är att 
engagemanget hos de ideella vissnar vilket är bekymmersamt. För att 
nattvandrarna ska kunna växa och rekrytera nya aktiva krävs att de som 
engagerar sig känner sig delaktiga och viktiga. 

Föreningar har redan idag möjlighet att söka bidrag från kommunen – både 
som generellt stöd och som särskilt stöd till föreningslokal. Vi anser dock att 
det bästa vore om personer som är aktiva nattvandrare hade möjlighet att 
särskilt få ett personligt arvode direkt från kommunen. Detta vore ett sätt för 
kommunen att visa att vi särskilt stödjer människor som engagerar sig i 
denna typ av verksamhet. En ”morot” i form av ett visst arvode hade inte 
bara ökat rekryteringspotentialen på grund av summan som sådan, utan hade 
också symboliserat en viss ”tyngd” i uppdraget och ökat allmänhetens syn på 
uppdraget. Man bör i sammanhanget inte heller glömma att denna typ av 
engagemang oftast handlar om synnerligen obekväma ”arbetstider”.

Vill vi på allvar vända otrygghetsutvecklingen i Tomelilla så måste vi också 
vara beredda att testa nya sätt att göra det på. I detta tror vi 
Sverigedemokrater att arvoderade nattvandrare är ett sätt – både för att öka 
rekryteringsunderlaget, men också för att visa uppskattning för de som 
faktiskt offrar sin fritid för våra ungdomars skull.

Sverigedemokraterna yrkar att:
- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda 

möjligheten till att från kommunens håll arvodera nattvandrarna i 
Tomelilla för att visa uppskattning samt för att öka 
rekryteringsunderlaget.

- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att föreslå hur 
arvodena ska utformas samt sätta upp reglemente med 
förhållningsregler.

- Kommunfullmäktige beslutar att eventuella merkostnader tas från 
resultatet.”

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

Beslutsunderlag
Motion om att införa kommunalt arvode för nattvandrare, handlingsid: Ks 
2020.405.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 31 Dnr KS 2020/33

Motion om att införa skolresa till koncentrations- och  
förintelselägret Auschwitz-Birkenau

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har lämnat in motion – Motion om att införa 
skolresa till koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau 
med följande lydelse:

”I skrivande stund (den 27 januari) är det 75 år sedan de kvarvarande 
fångarna befriades från förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Dagen har av 
FN utlysts som Förintelsens minnesdag. Vi högtidlighåller minnet av alla de 
omkring 6 miljoner människor som föll offer för ett av de mest avskyvärda 
brott i historien och den mänskliga ondskans bottenlösa grymhet.

Idag växer islamistiska och extremistiska krafter starkare runt om i vårt 
närområde. Spridning av symboler och flygblad från Nordiska 
motståndsrörelsen (NMR) har under de senare åren förekommit i vår 
kommun. I sociala medier sprids alla möjliga påståenden, som förringar eller
rent utav förnekar att Förintelsen ägt rum. Vi ser också antisemitiska 
strömningar och terrordåd riktade mot judiska mål, som på ett kusligt sätt 
påminner om tidigare skeenden i vår historia.

I tider när de som var med om Förintelsen blir allt färre blir det allt viktigare 
att hela tiden påminnas om vad som kan ske om människans mörkaste 
krafter får breda ut sig. Det finnsfortfarande de som förnekar att Förintelsen 
överhuvudtaget ägt rum. Det är bara genomutbildning och kunskap som det 
går att möta och konfrontera hatet.
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§ 31 forts.

Skolans undervisning om Förintelsen handlar om att undervisa om mänskliga 
beteenden, strukturer, historia, samhällskunskap och mycket, mycket mer. 
För att ge ytterligare tyngd till undervisningen anser vi Sverigedemokrater att 
det vore värdefullt om högstadieeleverna får möjlighet att göra ett 
studiebesök vid koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau i
Polen. Om man väl har varit där och sett byggnaderna, gaskamrarna och 
krematorierna går det inte att negligera eller förtränga vad som faktiskt 
inträffade en gång i tiden när en hatideologi växte fram och frodades i vårt 
Europa.

Att hedra ett minne handlar inte bara om att uppmärksamma en händelse. 
Det handlar lika mycket om att dra lärdom av historien och att göra allt i vår 
makt för att se till att det som hände då inte händer igen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Sverigedemokrater att:
- Kommunfullmäktige ger familjenämnden i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att högstadieeleverna i vår kommun får göra ett 
studiebesök vid koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-
Birkenau i Polen som ett led i historie- och samhällsundervisningen.

- Kostnader kopplade till föreslagen studieresa tas från 
Kommunstyrelsen”

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

Beslutsunderlag
Motion om att införa skolresa till koncentrations- och förintelselägret 
Auschwitz-Birkenau, handlingsid: Ks 2020.406.
_________  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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