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Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
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Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Skolchef Johan Holmqvist
Kommunsekreterare Thomas Lindberg
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Johan Linander
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Christer Yrjas (C)
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Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
23 mars 2020

Justerandes sign

Beslutande
Per-Martin Svensson (M) Leif Sandberg (C)
Maria Mickelåker (C) Magnus Nilsson (C)
Charlotte Rosdala (C) Christer Yrjas (C)
Fatlum Avdullahu (C) Anette Thoresson (C)
Anders Larsson (C) Carina Persson (L) 
Bo Herou (KD) Sara Anheden (S)
Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) 
Tina Bergström-Darrell (S) Anders Throbäck (S)
Peter Boström (S) Mona Nihlén (V) 
Mikael Holmberg (MP) Per Gustafsson (SD)
Peo Örnsved (SD) Anders Rosengren (SD)
Kent Olofsson (SD) Thony Blomgren (SD)
Jonas Olsson (SD) Kent Gustafsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Kenneth Strömbeck (M), ersättare för Ewa Carnbrand (M)   
Alexander Verweij Svensson (M), ersättare för Sander Dijkstra (M)
Axel Olsson (S), ersättare för Torgny Larsson (S)
Roger Persson (S), ersättare för Inger Åbonde (S)
Karin Arvidsson (S), ersättare för Anne-Maj Råberg (S)
Figge Bergquist (V), ersättare för Linda Ekelund (V)
Birger Hörberger (SD), ersättare för Paul Lennartsson (SD)
Jan Gustafsson (SD), ersättare för Tina Malm (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Gunvor Olsson (C)
Solveig Falk (MP)
Jerry Bergström (MP)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
23 mars 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige

§ 32 Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
§ 33 Information om barnkonventionen
§ 34 Frågor 
§ 35 Informationsärenden
§ 36 Svar på interpellation från Sara Anheden (S) till familjenämndens ordförande 

Christer Yrjas (C) angående socioekonomisk fördelning i skolpengen
§ 37 Deltagande i sammanträde på distans
§ 38 Fördelning av statliga utökade och extra generella medel budgetåret 2020
§ 39 Förslag på ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
§ 40 Förslag på ändrat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
§ 41 Svar på motion beträffande upprättande av underhållsplaner för Tomelilla 

kommuns fastigheter
§ 42 Svar på motion om att använda artificiell intelligens för att upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter hos våra elever
§ 43 Svar på motion - Kulturen är viktig
§ 44 Svar på motion - Utebliven betalning av barnomsorgsavgift ska inte leda till 

avstängning från barnomsorg
§ 45 Svar på motion - Arbetsmarknadsdag
§ 46 Svar på motion - Inrätta en mångfaldsvecka i Tomelilla
§ 47 Svar på motion - Utbildning för förtroendevalda och anställda i hbtq-frågor
§ 48 Avsägelse från Gunnel Andersson (M) som ordförande och ledamot i vård och 

omsorgsnämnden
§ 49 Val av revisorer till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund från Simrishamns och 

Ystads kommuner
§ 50 Motion - Webbsänd kommunfullmäktige
§ 51 Motion – Digitalt voteringssystem
§ 52 Motion - Lokaler till daglig verksamhet
§ 53 Avsägelse från Kjell Persson (KD) som ledamot i kommunstyrelsen
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 32     

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare

Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 
13 mars 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 13 mars 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 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 33      

Information om barnkonventionen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att Barnkonventionen infördes som svensk lag från den 1 
januari 2020 ges kommunfullmäktige en utbildning. 

Skolchef Johan Holmqvist inleder och därefter håller Sylvia Carlsdotter i 
utbildningen som pågår under en timme.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1122.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 34 Dnr KS 2020/4

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna. 

Kommunfullmäktige beslutar att Tina Bergström-Darrells (S) fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) gällande bollhall får ställas.

Kommunfullmäktige beslutar att Sara Anhedens (S) fråga till 
familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) om fulla skolor får ställas. 

Kommunfullmäktige beslutar att Peter Boströms (S) fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) om krigsplanering får 
ställas.

Ärendebeskrivning
Tina Bergström-Darrell (S) har till kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) framställt följande fråga:

”Den, sedan tidigare, planerade bollhallen i Tomelilla var tänkt att ligga vid 
Kastanjeskolan sidan om tennisbanan. Nu kommer det att byggas en 
aktivitetspark på denna plats och det kommer då inte finnas plats till mer 
inom området. Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är: 

Om vi så småningom behöver en bollhall, har alliansen funderat på var 
denna i så fall skall ligga?”

Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) svarar:

”Ja, Alliansen har internt diskuterat frågan. Frågan om lokalisering av 
bollhallen behöver beredas på ett sedvanligt sätt när det blir aktuellt.”

Sara Anheden (S) har till familjenämndens ordförande Christer Yrjas 
(C) framställt följande fråga:
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 34 forts.

”Under en lång tid har det förts diskussioner kring om- och tillbyggnationer 
av skolor i centrala Tomelilla. Under en period fanns det även förslag om en 
helt ny skola. Trots alla diskussioner har inga beslut i frågan fattats. Vi nås 
ständigt av oroande rapporter om trångboddheten på Lindesborgs- och 
Byavångsskolan. Klasserna är stora, det är trångt i matsalen och köken räcker 
inte till. Det byggs som aldrig förr centralorten, vilket är positivt, men det får 
också effekter på situationen i skolan. Redan idag har man klasser på 25 
elever i klassrum som är byggda för 20.

Jag vill därför ställa följande fråga till familjenämndens ordförande Christer 
Yrjas

- Hur tänker alliansen hantera situationen med fler elever när skolorna 
redan är fulla?”

Familjenämndens ordförande Christer Yrjas svarar:

”Familjenämnden har precis gjort en genomlysning av hur situationen ser ut i 
stort i kommunen. Generellt kan konstateras att vi har små klasser i tätorten, 
i snitt är klasserna på Lindesborgsskolan och Byavångsskolan 20 elever per 
klass. Dessa förhållandevis små klasser är resurskrävande och skolan får 
svårare att fördela resurser där de behövs. Redan vid en utökning av 
klasstorlekarna till 23 elever per klass så skulle vi för Lindesborgsskolan 
lösgöra två klassrum och för Byavångsskolan fem klassrum lokalmässigt och 
det skulle leda till en ökad flexibilitet i resursfördelningen. 

Familjenämnden tittar nu över på vilket sätt vi skulle kunna bygga om 
lokalerna så att det blir möjligt att arbeta med större klasser och nyttja 
resurserna effektivare. Det finns ingen quick-fix så frågan är inte löst 
imorgon utan det tar tid att ställa om (dimensionering av kök, matsalar osv. 
måste också till). Vi kan vidare se, när vi studerar de framtida barn- och 
elevkullarna att vi har en ringa ökning av barn inom de närmaste åren, men 
med en ökning av högstadieelever. Ombyggnationsbehovet lyfts vidare till 
investeringsberedningen.”

Peter Boström (S) har till kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg 
(C) framställt följande fråga:
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 34 forts.

”I november 2019 ställde vi en fråga angående krigsorganisation till 
dåvarande kommunstyrelsens ordförande, se nedan.

Då fick vi svaret att det var klart, och vi fick också löfte om att det skulle 
redovisas på kommunstyrelsen. Nu är det några månader in på 2020, mig 
veterligen har det ännu inte varit på kommunstyrelsens dagordning. Vi vet nu 
att arbetet inte var/är påbörjat. Därför undrar jag

Är arbetet påbörjat? 
När kommer det vara färdigt?
När informeras kommunstyrelsen, som väl lär ha ett visst ansvar?

”Fråga till KS ordförande Per-Martin Svensson

Angående Tomelilla kommuns planering med anledning av överenskommelse mellan MSB 
och SKL om krigsorganisation.

Som en del i arbetet med att bygga upp ett totalförsvar ska bevakningsansvariga 
myndigheter, regioner och kommuner skapa en krigsorganisation och bemanna den.

Att skapa en fungerande krigsorganisation bidrar till att samhället fungerar vid höjd 
beredskap och värnar målet för det civila försvaret.

En del av ett större uppdrag
Regeringen har gett Försvarsmakten och MSB i uppdrag att verka för att samtliga 
berörda aktörer krigsplacerar den personal som krävs vid höjd beredskap inom civilt och 
militärt försvar.

Vägledningar
MSB har tillsammans med andra aktörer tagit fram vägledningar för krigsorganisation 
och krigsplacering för myndigheter respektive kommuner och regioner.

Har Tomelilla kommun påbörjat detta arbete?
Om inte, när planerar man att påbörja arbetet?””

Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) svarar:

”Ja, arbetet är påbörjat. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 34 forts.

De direktiv som MSB skickat ut under hösten är så till den milda grad 
luddiga och abstrakta att Tomelilla kommun tillsammans med Ystads 
kommun inom ram för tidigare upphandlat avtal har uppdragit till konsult 
som ser över säkerhetsorganisationen att ta fram underlag för beslut kring 
krigsorganisationen. 

Jag skulle kunna säga som statsrådet Damberg – att vi tar tag i detta efter 
Coronakrisen; men nöjer mig med att konstatera att jag just nu inte kan 
utlova ett datum när detta kommer att vara färdigt.

Kommunstyrelsen kommer informeras.”
  
Beslutsunderlag
Fråga från Tina Bergström-Darrell (S) till kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) gällande bollhall, handlingsid: Ks 2020.1099.
Fråga från Sara Anheden (S) till familjenämndens ordförande Christer Yrjas 
(C) om fulla skolor, handlingsid: Ks 2020.1100.
Fråga från Peter Boström (S) till kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) om krigsplanering, handlingsid: ks 2020.1101.
Svar på fråga från Tina Bergström-Darrell (S) om bollhall, handlingsid: Ks 
2020.1125.
Svar på fråga från Peter Boström om krigsplanering, handlingsid: Ks 
2020.1131.
Svar på fråga från Sara Anheden om skollokaler, handlingsid: Ks 2020.1188.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 35 Dnr KS   

Informationsärenden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under perioden 17 januari 2020 till den 11 mars 2020 har åtta motioner 
inkommit:

- Motion - Uppmärksamma även lång och trogen tjänst inom daglig 
verksamhet

- Motion angående klimatanpassning.
- Motion angående gratis intern samordning
- Motion angående klimatnödläge
- Motion angående träd som klimatskal
- Motion angående att återta lokalvården i egen regi
- Motion om att införa kommunalt arvode för nattvandrare
- Motion om att införa skolresa till koncentrations- och förintelselägret 

Auschwitz-Birkenau

En ny interpellation har inkommit under perioden 17 januari - 11 mars 2020:
- Interpellation från Sara Anheden (S) till familjenämndens ordförande 

Christer Yrjas (C) angående socioekonomisk fördelning i skolpengen

Tre nya medborgarinitiativ har inkommit under perioden 17 januari - 11 mars 
2020:

- Medborgarinitiativ – Belysning längs Kyrkogatan
- Medborgarinitiativ – Bänkar längs grönområdet på Lindesborg
- Medborgarinitiativ angående friluftsbad i Eljaröd – eller i Brösarp?

Underrättelse från länsstyrelsen om ny ersättare, Anna Axelsson (V), i 
kommunfullmäktige.

10



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 35 forts.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) informerar bland annat om 
följande:

- Kommunstyrelsen har antagit en pandemiplan, genom ett 
ordförandebeslut. Förvaltningen säkerställer rutiner för att klara en 
förvärrad situation. 

- Finns mycket stor oro för den ekonomiska utvecklingen just nu. 
Tillväxten blir negativ, kanske med över 5 procent.

- Kommunen är aktiv i de samråd som finns, bland annat med 
Länsstyrelsen, MSB och andra kommuner.  

- Vi ska vara så flexibla som det går gällande tillstånd och på andra 
möjliga sätt hjälpa det lokala näringslivet att klara den svåra 
situationen.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 
- Vi följer de nationella myndigheternas och SKR:s rekommendationer i 

alla lägen.
- Har sett över städavtalen och vi har ökat städningen i våra 

verksamheter. 
- Har höjt beredskapen bland tjänstemännen, bland annat med 

jourschema vid behov. 
- Har förberett distansundervisning vid behov om skolorna skulle 

stängas.
- Såväl personal som elever ska stanna hemma vid minsta symptom och 

vara kvar hemma i två dygn efter sista symptomen. 
- Har reservplatser i särskilda boenden som kan tas i anspråk vid behov.
- När gymnasierna stängde så stängde Ystads kommun även 

gymnasiesärskolan, men den är nu öppnad igen.
- Avråder mycket kraftfullt från besök på särskilda boenden. Det är nu 

mycket få besök. 
- Diskuterar ett antal åtgärder för att hjälpa näringslivet. 
- Har fått ca 3500 skyddsmasker från Ystad, som vi var med och köpte 

in för ett antal år sedan. 
- Har relativt låg sjukfrånvaro så här långt. Inom skolan och förskolan 

är frånvaron stor, men det är fler som är närvarande idag än i fredags 
och det gäller för både elever och personal. Inte brist på personal för 
de barn som är närvarande.

- Många frågor kommer till Tomelilla Direkt. 
- Avtalsförhandlingarna har skjutits upp och befintliga löneavtal är 

förlängda till den 31 oktober.
- Inget behov just nu och ett par veckor framåt att omfördela personal 

mellan verksamheterna. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 35 forts.

Familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) informerar bland annat om 
följande:

- Redovisar uppdragen som nämnden fick i budgetbeslutet 2019. Inte 
klart med ungdomssamordnare ännu, vill inte lägga det inom skolan 
då frågan är bredare än att bara handla om skola. 

- Jobbar med att förbättra SFI:n och att få till en familjecentral, är 
fortfarande lokalproblem. 

- Utredningen av OB-förskolan presenteras på familjenämnden på 
fredag.

- Har nu ordinarie skolledare på plats på alla rektorsområden.

Vård och omsorgsnämndens 1:e vice ordförande Gunvor Olsson (C) 
informerar bland annat om följande:

- Måltidsvän kan vem som helst vara, men det ska vara en ny kontakt 
för brukarna. Tanken är att brukare äter bättre med sällskap. 
Informationskampanj har genomförts. Många vill bli måltidsvän, men 
färre brukare är intresserade. Just nu stoppar Corona det vidare 
arbetet.

- Habiliteringsersättningen inom LSS är höjd från 43 kr till 70 kr/dag 
och från 30 kr till 40 kr/halvdag.

- Ung i omsorgen-uppdraget ska vara klart 31 mars och införas senast 
halvårsskiftet 2020. Unga ska skapa ett mervärde för de äldre genom 
aktiviteter och unga ska också bli mer intresserade av att jobba inom 
omsorgen. 

- Inga fall i kommunen av corona ännu. Har erbjudit hjälp att handla till 
äldre i ett samarbete med Röda Korset. 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Marie Ståhlbrand (M) informerar 
bland annat om följande:

- Försöksverksamhet med fritidscheck har utretts. 250 tkr har erhållits 
från fullmäktige. Nämnden har vänt sig till barn i åldrarna 10-15 år 
eftersom det är där som deltagandet sjunker. Varje ungdom får en 
”check” på 250 kr att använda till valfri verksamhet inom kultur- och 
fritidssektorn.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 35 forts.

Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnds ordförande Bo Herou (KD) 
informerar bland annat om följande:

- Har tillsammans med enhetschefen besökt fullmäktige i Ystad och 
Sjöbo. Betalar tillbaka pengar för 2019, ca 200 tkr till Ystad och ca 
100 tkr till Sjöbo. 

- Har en tunn organisation och hoppas att inte för många blir sjuka 
samtidigt.

Österlenhem AB:s och TIAB:s ordförande Anders Larsson (C) informerar 
bland annat om följande:

- Håller på att sälja Balder 6. 
- Försöker få till ett avtal för torgkiosken så att den ska vara öppen. 
- Har enbart akut service och inte planerat underhåll. Försöker minska 

den fysiska kontakten med hyresgästerna.
  
Beslutsunderlag
Information om inkomna motioner och interpellationer, handlingsid: Ks 
2020.1137.
Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ, handlingsid: Ks 
2020.1139.
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, ny Anna Axelsson (V) avgår 
Esad Smajic (V), handlingsid: Ks 2020.760.
Information från nämnderna, handlingsid: Ks 2020.1142.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 36 Dnr KS 2020/29

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

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?” 

Familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) lämnar följande svar:
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 36 forts.

”Inledningsvis beklagar jag att mitt svar enligt reglementet inkommit för sent. 
Jag har missat att svar på interpellation ska finnas med i utskicket med 
handlingarna. 

1. Familjenämnden har under 2019 vid ett flertal tillfällen diskuterat och 
informerat sig om skolpengen. Dels i syfte att bygga upp kunskap om 
skolpengens konstruktion och dels för att kunna fatta ett beslut om skolpeng 
för 2020. Så återrapporteringen från förvaltningen har inte skett vid ett 
tillfälle utan det har medvetet varit en process utdragen i tid. Nämnden som 
tillträdde den 1 januari var ny, och då är kunskap om skolpengen viktig. 

2. Beslutet den 13 december var att låta socioekonomiska omfördelningen 
ligga kvar på 5,8 miljoner. Grunderna för det var att en större omfördelning 
skulle påverka de enheter som skulle få minskad budget för mycket och vi 
värnar alla barn på alla skolor och förskolor. Vidare har 2019 varit ett tufft år 
ekonomiskt för utbildningsverksamheten som jobbat hårt mot att få en 
budget i balans. Att då i det läget göra stora förändringar i socioekonomisk 
fördelningen är dumt. 

3. Socioekonomiska omfördelningen görs för att kompensera för elevens 
bakgrund gällande föräldrar som är utrikesfödda och föräldrars 
utbildningsnivå. Våra skolor i tätorten har fler föräldrar med utomnordisk 
bakgrund. Därmed har vi socioekonomiska skillnader i Tomelilla kommun, 
vilka vi har kompenserat för i skolpengsbeslutet genom att omfördela 5,8 
miljoner i socioekonomisk omfördelning.”
  
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 23/2020, handlingsid: Ks 2020.668.
Interpellation från Sara Anheden (S) till familjenämndens ordförande 
Christer Yrjas (C) angående socioekonomisk fördelning i skolpengen, 
handlingsid: Ks 2020.380.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 23/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att 
ges vid nästa fullmäktigesammanträde den 23 mars 2020.
_________
Beslutet skickas till:
Christer Yrjas (C)
Sara Anheden (S)
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 37 Dnr KS 2020/53

Deltagande i sammanträde på distans

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enigt att ärendet får avgöras på dagens 
fullmäktigesammanträde trots att det inte har beretts. 

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter i kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott, familjenämnden, familjenämndens individ- 
och familjeutskott, familjenämndens utbildningsutskott, vård och 
omsorgsnämnden, vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, 
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, valnämnden, 
krisledningsnämnden och valberedningsnämnden får deltaga vid respektive 
nämnds eller utskotts sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Samma sak gäller 
för direktionerna i Ystad-Österlenregionens Miljöförbund och Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund.

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

Ärendebeskrivning
Med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset och att 
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom att begränsa 
sociala kontakter för att inte smitta andra, så vill Tomelilla kommun snabbt 
möjliggöra deltagande i nämnds- och utskottssammanträden på distans.

Ärendet har inte beretts på det normala sättet, men enligt kommunallagen 5 
kap. 33 § så får ett brådskande ärende avgöras trots att ärendet inte har 
beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 37 forts.

I dagsläget finns det dock inte tekniska förutsättningar för att ledamöter ska 
kunna deltaga på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden på det sätt 
som kommunallagen kräver med såväl ljud- som bildöverföring.

Vad gäller deltagande i nämnds- och utskottssammanträden på distans är de 
praktiska och tekniska förutsättningarna bättre, dels för att sammanträdena 
hålls i kommunens egna lokaler i Kommunhuset, men framförallt eftersom 
antalet deltagare är betydligt färre. 

Kommunallagen 6 kap. 24 § stadgar att fullmäktige ska besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. 
Deltagande på distans ska då ske på det sätt som anges i KL 5 kap. 16 §.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde.

En hastig genomgång visar att det är få kommuner, landsting och regioner 
som har infört möjligheten till deltagande på distans även om 
kommunallagen har givit denna möjlighet sedan 2014. Det är dessutom ännu 
färre kommuner, landsting och regioner som faktiskt har haft deltagande på 
distans, en av dessa är Region Jämtland Härjedalen.

I deras regler som gäller från 2017 betonas bland annat följande:

- Sammanträden genomförs i första hand med ledamöterna personligt 
närvarande. Deltagande på distans ska vara ett undantag.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 37 forts.

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

- Sekretessbelagda uppgifter ska hanteras säkert sätt så att uppgifterna 
inte röjs för utomstående.

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

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

- Ordföranden ansvar också för att sammanträdet genomförs på ett 
sådant sätt att utomstående inte kan ta del av det som sägs och de 
uppgifter i övrigt som behandlas. Ordföranden ska försäkra sig om att 
ledamot som deltar på distans gör det under sådana förhållanden att 
kraven enligt föregående mening kan upprätthållas. Om överföringen 
innefattar personuppgifter ska de personuppgifter som behandlas 
hanteras i enlighet med reglerna för personuppgiftsbehandling.

- Ledamot som deltar på distans ansvarar för att den tekniska 
utrustning som ledamoten använder uppfyller kraven på bild- eller 
ljudkvalitet för deltagande på distans. Ledamoten ansvarar också för 
att deltagande sker under sådana förhållanden att sekretessbelagda 
uppgifter inte röjs. Ledamoten ansvarar för att ingen annan kan ta del 
av bild och ljud hos denne.

Möjligheten att deltaga på distans ska inte uppfattas som en rättighet att 
deltaga på distans. I varje enskilt fall måste nämndens eller utskottets 
ordförande avgöra huruvida deltagande på distans kan tillåtas.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 37 forts.

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

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

Tomelilla kommun kan behöva köpa in viss ny utrustning till 
sammanträdesrummen i Kommunhuset. Detta har inte kunnat beräknas 
ännu. Används särskilda program för distansmöten kan licenskostnader 
tillkomma. Redan idag har kommunen tillgång till Teams och Skype för 
företag.

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar enigt att ärendet får avgöras på dagens 
fullmäktigesammanträde trots att det inte har beretts. 

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter i kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott, familjenämnden, familjenämndens individ- 
och familjeutskott, familjenämndens utbildningsutskott, vård och 
omsorgsnämnden, vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, 
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, valnämnden, 
krisledningsnämnden och valberedningsnämnden får deltaga vid respektive 
nämnds eller utskotts sammanträden på distans när deltagandet kan ske 
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 37 forts.

Samma sak gäller för direktionerna i Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
och Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1231.  
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Krisledningsnämnden
Valberedningsnämnden
Valnämnden
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 38 Dnr KS 2019/57

Fördelning av statliga utökade och extra generella 
medel budgetåret 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fördela Tomelilla kommuns andel av 
välfärdsmiljarderna vilket enligt regeringskansliets beräkningar uppgår till 4,6 
mnkr samt extra medel vilka förväntas tas beslut om av riksdagen med 2,2 
mnkr. 

Dessa läggs såsom ramförstärkning om 4,6 mnkr till familjenämnden med en 
inriktning om 3 mnkr till gymnasieverksamhet, 1 mnkr till 
förskoleverksamhet och 0,6 mnkr till grundskoleverksamhet. 

De tillfälliga extramedlen på 2,2 mnkr läggs som extra förstärkning endast 
under 2020 och fördelas med 1,1 mnkr till förskoleområdet och 1,1 mnkr till 
grundskoleområdet.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Axel Olsson, Ida 
Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Roger 
Persson, Peter Boström och Karin Arvidsson) samt den vänsterpartistiska 
gruppen (Mona Nihlén och Figge Bergquist) reserverar sig i enlighet med 
bilaga, handlingsid: Ks 2020.1276.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) har den 21 februari 2020 
inkommit med en skrivelse med följande lydelse:

”Alliansen i Tomelilla föreslår att det aktuella tillskottet i statsbudget och i 
utskottsinitiativ från Finansutskottet betänkande 2019/20: FiU 49 tillförs 
familjenämndens verksamheter. 

Den del som avser fördelning av statsbudgetmedel BP20 ramförstärks med 3 
mnkr till gymnasieskola, 1 mnkr till förskola och 0,6 mnkr till grundskola.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 38 forts.

Den del som avser fördelning av tillfälliga extramedel från utskottsinitiativ 
betänkande 2019/20: FiU 49 läggs som extra förstärkning under 2020 till 1,1 
mnkr förskola och 1,1 mnkr till grundskola.  

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har i statsbudgeten lagt ett 
generellt tillskott på 5 mdr för 2020. Tillskottet är motiverat för att ge 
kommuner och regioner långsiktiga förutsättningar att utveckla välfärden 
utifrån lokala behov. 

Detta generella tillskott beräknas varaktigt öka Tomelilla kommuns generella 
statsbidrag med +4,6 mnkr. 

Därutöver har Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna kommit överens i ett utskottsinitiativ i Finansutskottet 
om ett extra tillägg som samtidigt innebär vissa intäktsneddragningar, bland 
annat neddragning av lärarassistenter och införandet av utvecklingstid 
avbryts. 

Detta extra tillskott är en engångsförstärkning som beräknas ha en 
nettoeffekt på +2,2 mnkr.”

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fördela Tomelilla kommuns andel av 
välfärdsmiljarderna vilket enligt regeringskansliets beräkningar uppgår till 4,6 
mnkr samt extra medel vilka förväntas tas beslut om av riksdagen med 2,2 
mnkr. 

Dessa läggs såsom ramförstärkning om 4,6 mnkr till familjenämnden med en 
inriktning om 3 mnkr till gymnasieverksamhet, 1 mnkr till 
förskoleverksamhet och 0,6 mnkr till grundskoleverksamhet. 

De tillfälliga extramedlen på 2,2 mnkr läggs som extra förstärkning endast 
under 2020 och fördelas med 1,1 mnkr till förskoleområdet och 1,1 mnkr till 
grundskoleområdet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 35/2020, handlingsid: Ks 2020.855.
S och V förslag till fördelning av statliga utökade medel, handlingsid: Ks 
2020.708.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 38 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 35/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att fördela Tomelilla kommuns andel av 
välfärdsmiljarderna vilket enligt regeringskansliets beräkningar uppgår till 4,6 
mnkr samt extra medel vilka förväntas tas beslut om av riksdagen med 2,2 
mnkr. 

Dessa läggs såsom ramförstärkning om 4,6 mnkr till familjenämnden med en 
inriktning om 3 mnkr till gymnasieverksamhet, 1 mnkr till 
förskoleverksamhet och 0,6 mnkr till grundskoleverksamhet. 

De tillfälliga extramedlen på 2,2 mnkr läggs som extra förstärkning endast 
under 2020 och fördelas med 1,1 mnkr till förskoleområdet och 1,1 mnkr till 
grundskoleområdet.  

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) och Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V) m.fl. yrkar att kommunstyrelsen ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta att 1 mnkr ur Finansutskottets 
betänkande 2019/20: FIU 49 ska läggas till vård- och omsorgsnämnden, 0,5 
mnkr till kommunstyrelsen och 0,7 mnkr till familjenämnden, att ur BP20 
läggs 4,6 mnkr till familjenämnden fördelat enligt följande: 1,3 mnkr till 
öppenvården, 0,7 mnkr läggs till ungdomsgruppen och resterande 2,6 mnkr 
till förskolan och grundskolan, samt att 3 mnkr tas ur kommunstyrelsens 
reserv för oförutsedda händelser till gymnasieverksamheten.

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

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Reservation ärende 8 – Fördelning av statliga utökade och extra generella medel 
budgetåret 2020.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om fördelning av statliga 
utökade och extra generella medel budgetåret 2020. Vi me nar att skolan är en viktig del och 
har behov av mer resurser, men vi ser även behov på andra håll i kommunen. Öppenvården 
redovisar stora behov för att klara sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Vi menar också 
att en bra förebyggande verksamhet är av stor vikt för att barn och unga inte ska halka efter 
i skolan. Vidare finns det stora behov att förbättra arbetsmiljön för anställda inom vård och 
omsorg så att de orkar jobba heltid. Vidare anser vi att det finns medel i kommunstyrelsen 
för oförutsedda händelse som redan när den beslutades skulle användas till 
volymförändringar i gymnasieverksamheten. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Tomelilla 

Sara Anheden (S) Mona Nihlén (V)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 39 Dnr KS 2018/160

Förslag på ändrat reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.1240.

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar inom samhällsbyggnadsverksamheten så 
föreslås kultur- och fritidsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens 
reglementen förändras. Exempelvis är det samhällsbyggnadsnämnden som 
ska ha ansvar för samtliga fastigheter och anläggningar. 

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

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.278, med ändringen att punkt 8 
på sidan två under ”Kultur- och fritidsnämnden ska också” ändras till ”Svara 
för och utveckla verksamheten på kommunens fritidsbad” istället för att tas 
bort.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 39 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 19/2020, handlingsid: Ks 2020.839.
Förslag på ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden (ver 2), 
handlingsid: Ks 2020.1240.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.278.

Kommunstyrelsen § 19/2020: Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- 
och fritidsnämndens reglemente i enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 
2020.278, med ändringen att punkt 8 på sidan två under ”Kultur- och 
fritidsnämnden ska också” ändras till ”Svara för och utveckla verksamheten 
på kommunens fritidsbad” istället för att tas bort.
_________

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
KFS/Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 40 Dnr KS 2018/157

Förslag på ändrat reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra samhällsbyggnadsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.1241, med ändringen att sista 
punkten i § 10 stryks.

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar inom samhällsbyggnadsverksamheten så 
föreslås kultur- och fritidsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens 
reglementen förändras. Exempelvis är det samhällsbyggnadsnämnden som 
ska ha ansvar för samtliga fastigheter och anläggningar. 

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

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ändra samhällsbyggnadsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.280, med ändringen att sista 
punkten i § 10 ändras till ”Utveckla kommunens friluftsbadsanläggningar”.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 20/2020, handlingsid: Ks 2020.840.
Förslag på ändrat reglemente samhällsbyggnadsnämnden (ver 2), handlingsid: 
Ks 2020.1241.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ändra samhällsbyggnadsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.280.

Kommunstyrelsen § 20/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ändra samhällsbyggnadsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.280, med ändringen att sista 
punkten i § 10 ändras till ”Utveckla kommunens friluftsbadsanläggningar”.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Holmberg (MP) yrkar bifall till förslaget med ändringen att sista 
punkten i § 10 stryks. 

Maria Mickelåker (C) yrkar bifall till Mikael Holmbergs förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Mikael Holmbergs förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
KFS/Mary Nilsson
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Kf § 41 Dnr KS 2019/133

Svar på motion beträffande upprättande av 
underhållsplaner för Tomelilla kommuns fastigheter

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har den 12 juni 2019 lämnat in motion 
beträffande upprättande av underhållsplaner för Tomelilla kommuns 
fastigheter med i huvudsak följande lydelse:

Enligt den senaste årsredovisningen har fastighetsförvaltningen gjort, och 
sannolikt ännu gör, kraftiga underskott, man verkar ha dålig koll på sina 
kommande underhållsbehov med plötslig kostnadseskalering som följd.

De flesta fastighetsförvaltningar och dito bolag har upprättade 
underhållsplaner som ett verktyg för sitt budget- och underhållsarbete, men 
även som hjälp för sedermera hyresuttag. Inom vissa fastighetssegment är 
underhållsplan t.o.m. lagstadgad.

Med upprättade av fleråriga underhållsplaner för våra fastigheter skapar vi 
redskap att ta fram reella beslutsunderlag med god framförhållning åt 
nämnder och ekonomer inför kommande budgetarbeten, vilket i sin tur ger 
förvaltningen verktyg att arbeta och verka utifrån för att framledes få den 
kostnads- och underhållskontroll vi torde eftersträva.

Utifrån ovanstående yrkar vi Sverigedemokrater på att:
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- Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag inför nästa 
budgetår att upprätta en tio-årig underhållsplan för vårt 
fastighetsbestånd på en relevant detaljnivå. För att på så sätt att ge 
nämnder, ekonomer, hyresgäster och förvaltningar ett 
verklighetsförankrat redskap rörande kommande underhåll och 
därmed kvalificerad kostnadsindikering. Dessa underhållsplaner ska 
därefter vidmakthållas genom årlig revidering.

Förvaltningen, genom teknisk chef Ulrika Olsson, ger följande 
yttrande:

Fastighetsenheten är en resultatenhet och hade 2018 ca 40 miljoner i 
intäktsbudget, vilket innebär att kostnaderna får uppgå till motsvarande 
belopp. Gällande årsredovisningen 2018 som motionen hänvisar till gick 
fastighetsenheten med ett underskott på -1,3 miljoner vilket till största delen 
beror på ej budgetkompenserade kapitaltjänstkostnader som utgavs av 1,1 
miljoner. 

Det har varje år upprättats underhållsplaner KS 2017/2 §76.
Motionären yrkar på att förvaltningen ska ta fram en underhållsplan på tio år. 
I nuläget har vi flerårig (tre år), men inte tio år. Orsaken till detta är att 
långsiktiga underhållsplaner för tio år är mindre hållbart i vår kommunala 
underhållsdrift då verksamhetsbehovet är under ständig förändring. 
Anpassning av underhållsbehovet sker därefter. Underhållsinsatserna styrs av 
vilken hyra som kan tas ut av hyresgästerna. Om underhållet brister leder det 
i värsta fall till en framtida investering. Förvaltningen redovisar för 
investeringsberedningen de behov som förvaltningen anser sig behöva för 
minst tre år framåt.

Verksamheten ändras efter behovet av ex befolkningsprognosen, in och ut 
flyttningar som påverkar antal elever i skolan mm. Planering av 
fastighetsunderhållet för driftsbudgeten tas fram av fastighetsenheten som ett 
löpande dokument utifrån en flerårig underhållsdokumentation som årligen 
revideras/uppdateras utifrån inventeringar som dokumenteras. Ur denna 
dokumentation görs ett utdrag med det mest akuta underhållsbehovet inför 
det kommande året, med hänsyn taget till gjorda investeringsbeslut och 
verksamhetsbehov.
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I nuläget finns ett underhållsbehov som långsiktigt behöver åtgärdas, men 
också i relation till de samhällsförändringar som beskrivs ovan. En ökning av 
planlängden till fem år skulle kunna vara ett initiativ för att både möta 
motionärens intentioner och klara av en anpassning till samhällsförändringar.

För underhåll avsätts i nuläget 65 kr/kvm, vilket är lågt. Det finns ett behov 
att utöka dessa. 

Förvaltning är positiv till att upphandla ett underhållssystem som hjälper 
förvaltningen med att precisera såväl vad som ska underhållas som vilka 
kostnader det medför.”

Samhällsbyggnadsnämnden har den 6 december 2019, sbn § 110/2019, 
beslutat att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 22/2020, handlingsid: Ks 2020.842

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 74/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 180/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245/2019: Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 110/2019:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande 
och överlämnar detsamma till kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen § 22/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Förslag till beslut under sammanträdet
Thony Blomgren (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Leif Sandberg (C), Mikael Holmberg (MP) och Per-Martin Svensson (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Beslutet skickas till:
Thony Blomgren (SD)
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Teknisk chef Ulrika Olsson
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 42 Dnr KS 2019/83

Svar på motion om att använda artificiell intelligens för 
att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos våra elever

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
förslag på yttrande.

Protokollsanteckning
Leif Sandberg (C) lämnar följande protokollsanteckning: ”Jag vill rikta en 
uppmaning till Familjenämnden att följa frågan nogsamt.”

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 3 april 2019 lämnat in motion om att 
använda artificiell intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 
hos våra elever med följande lydelse:

”I dag kan elever i Tomelilla kommun gå ända till årskurs åtta innan de 
utreds om de har läs- och skrivsvårigheter. Det är ett stort misslyckande, 
nästan hela skolgången har därmed blivit väldigt ineffektiv. Därför anser vi 
Sverigedemokrater att vi snarast inför artificiell intelligens för att hjälpa lärare 
att på ett snabbt och effektivt sätt kontrollera vilka elever som ligger i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.

I en hel del kommuner använder man redan artificiell intelligens för att 
upptäcka läs- och skrivsvårigheter i sin skolverksamhet. Detta tar ca två 
minuter att fastställa om barnet har någon form av läs- och skrivsvårigheter 
på detta sätt. Metoden ställer med 95 % säkerhet vilka barn som är i 
riskzonen.

Med anledning av ovan yrkar vi Sverigedemokraterna att:

Familjenämnden får i uppdrag att utreda vilka eventuella kostnader och 
framförallt vinster detta skulle få för skolverksamheten att inför artificiell 
intelligens för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter.
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Familjenämnden, efter utredning med positivt resultat, får i uppdrag att låta 
förvaltningen införa artificiell intelligens för att upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter i skolverksamheten.”

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, ger följande 
yttrande: 

Under de senare åren i samband med utveckling av AI har nya 
användningsområden tillkommit genom teknikanvändande, bland annat har 
screeningmetoder rörande ögonrörelser och läsning tagits fram. Vid läsning 
kan en analys av ögonrörelserna ge en snabb identifikation avseende 
förmågan att avkoda ord. Om testet indikerar att eleven har svårigheter att 
avkoda ord (via mätning av ögonrörelser), går man vidare med fördjupade 
tester.  

AI-diagnostik av ögonrörelser i samband med läsning svarar inte på mer än 
avkodningsförmågan och ger inget djupare svar på läsförmågan som 
innehåller fler komponenter än avkodning. Användande av ny teknik, likt AI, 
är spännande och bör följas av skolverksamheten. Vad gäller tidig upptäckt 
av läs-och skrivsvårigheter har dock stora förbättringar skett under senare år, 
att som motionären skriver, ”läs- och skrivsvårigheter upptäcks i årskurs 8” 
är förhoppningsvis historia. Våra elevers läs-och skrivförmåga undersöks hos 
alla barn, från förskoleklass, där det första testet är ”hur låter orden” HLO, 
vilket mäter förmågan att ljuda orden i förhållande till skriven text, en viktig 
del av läsförståelsen, vidare undersöks elevernas förmåga att läsa och skriva i 
årskurs 1 genom den s.k. läs- och skrivgarantin. 

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i svenska där läs- och 
skrivförmågan bedöms. Dessa tre exempel på tester och prov är tester där 
det sammantaget sker en djupare bedömning av elevernas läs- och 
skrivförmåga än vid ett screeningtest med hjälp av AI. Tiden då elever kunde 
gå igenom stora delar av sin grundskoleutbildning utan att signaler på läs- 
och skrivsvårigheter inte fångades upp, kan anses vara förbi. Vidare följer 
elevernas resultat från olika åldrar med genom skoltiden genom en digital 
plattform, digilys, vilket säkerställer att resultaten inte ”tappas bort”.

Vår bedömning är att de metoder som används i dag är tillräcklig för att 
fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter på ett tidigt stadium och att 
ett brett användande av AI kan avvaktas till dess att tekniken mognat, 
beforskats och mer användardata finns tillgänglig.  
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
förslag på yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 23/2020, handlingsid: Ks 2020.843.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 43/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsen § 230/2019:
Kommunstyrelsen beslutar remittera motionen till familjenämnden för 
yttrande.

Familjenämnden § 9/2020:
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande och skicka 
detsamma till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
förslag på yttrande.

Kommunstyrelsen § 23/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
förslag på yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Per Gustafsson (SD)
Balanslistan/Patrik Månehall
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Kf § 43 Dnr KS 2019/100

Svar på motion - Kulturen är viktig

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 25 april 2019 lämnat in motion – 
Kulturen är viktig med följande lydelse:

”En kommun som inte tar tillvara sina kulturskatter och värnar kulturell 
tillväxt kommer snart att gå bakåt i all andra avseenden. Tomelilla har en stor 
kulturskatt i form av bland annat sina många konstverk som är deponerade i 
Kulturhuset och i det att många verksamma och erkänt duktiga konstnärer 
finns i kommunen. Äntligen har också bostadsbyggandet fått fart i 
kommunens egen regi och befolkningstalet vänder uppåt. Nybyggda hus och 
gårdar till dem förtjänas också att förgyllas

Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag att inventera var i gammal och 
ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till konstnärlig 
utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden samt 
verkställa det under de kommande åren.”

Förvaltningen har genom enhetschef kultur och fritid Ros-Marie 
Stjernfeldt lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 maj 2019, ks § 159/2019, 
att överlämna motionen till förvaltningen för beredning.

Kulturhuset är redan aktiva med att placera ut konstverk i kommunens 
fastigheter. Alla förvaltningar som är intresserade av att ha konstverk i
sina verksamheter kan kontakta kulturhuset för att få hjälp med detta i mån 
av utbudet av konstverk.
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Kulturhuset har ett bra system när det gäller inventering och rotering av den 
lösa konsten i kommunens fastigheter. Tomelilla kommun har inte någon 
antagen ”strategi för offentlig utsmyckning” enligt den välkända principen 
1% av byggkostnaden.

Förvaltningen anser att det är ett för omfattande uppdrag att inventera var i 
gammal och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till 
konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden 
samt verkställa det under de kommande åren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ärendet till kultur- 
och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 24/2020, handlingsid: Ks 2020.844.
Protokollsanteckning kommunstyrelsen motion Kulturen är viktig, 
handlingsid: Ks 2020.749.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 45/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden § 7/2020:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
tidigare yttrande att det är ett för omfattande uppdrag att inventera var i 
gammal och ny kommunal bebyggelse och bostäder det finns möjlighet till 
konstnärlig utsmyckning enligt den välkända principen 1% av byggkostnaden 
samt verkställa det under de kommande åren.
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Samhällsbyggnadsnämnden § 2/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/2020: 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Kommunstyrelsen § 24/2020:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Holmberg (MP) yrkar bifall till motionen. 

Per Gustafsson (SD) och Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

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

Beslutet skickas till:
Mikael Holmberg (MP)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 44 Dnr KS 2019/152

Svar på motion - Utebliven betalning av 
barnomsorgsavgift ska inte leda till avstängning från 
barnomsorg

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunfullmäktige beslutar att ge familjenämnden i uppdrag att skärpa 
rutinerna kring hanteringen av utebliven betalning.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) och Linda Ekelund (V) har den 3 september 2019 
lämnat in motion att utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska 
leda till avstängning från barnomsorg med följande lydelse:

”Familjen och samhället gynnas av att barn går i förskola/fritidshem. De som 
gynnas mest är barn från sämre socioekonomiska förhållanden, där 
barnomsorgen på ett väsentligt sätt bidrar till att skapa jämlika förutsättningar 
och kompenserar för bristande levnadsförhållanden i hemmet. Att stänga av 
ett barn från barnomsorgsplats är därför ett mycket allvarligt beslut som kan 
få långtgående konsekvenser.

Det är inte acceptabelt att ett barn straffas på grund av föräldrars 
ansvarslöshet eller ekonomiska förutsättningar att betala sin avgift. Det är 
orimligt att det är barnet som tar konsekvenserna av att kommunens rutiner 
är förlegade. Att frånta barn sin plats i barnomsorgen rimmar illa med både 
styrande läroplaner och barnkonventionen som blir lag 1 januari 2020, där 
barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet.

Vänsterpartiet yrkar därför på att:

Utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till avstängning från 
förskolan/fritidshem.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade, ksau § 232/2019, motionen till 
familjenämnden för yttrande.
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Rutiner för barnomsorg, avgifter och regler
Enligt gällande regler och rutiner för barnomsorg (förskoleplats och 
fritidshemsplats) stängs barnet/-en av från förskola respektive fritidshem vid 
utebliven betalning av avgift (2 månaders utebliven betalning). Ny placering 
görs efter det att samtliga skulder är betalda.

Praxis och rättslig reglering
Möjligheten för kommuner att ta ut avgift för barnomsorg följer av 8 kap 16 
§ respektive 14 kap 12 § skollagen. Skollagen reglerar inte 
sanktionsmöjligheter vid utebliven avgiftsbetalning. 

I skollagen regleras avstängningar gällande elever och studerande utifrån 
trygghet/studiero och är kopplade till enskilda elevers agerande och gäller 
endast skolformerna, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, 5 kap 
14–17§§ skollagen.

En avstängning av barn i förskola respektive fritidshem är kopplat till 
föräldrars försumlighet eller bristande förmåga att betala avgifter. Då 
sanktionsmöjligheten avseende utebliven betalning inte är reglerad i 
speciallagstiftning (skollagen) får stöd för avstängning sökas enligt andra 
rättsliga principer och praxis. Regeringsrätten prövade frågan om det var 
möjligt att stänga av barn till föräldrar som ej betalat avgift 1982 (RÅ82 2:62). 
Regeringsrätten kom fram till att betalning av avgift och barnomsorgsplats 
var att se som ett avtalsrättsligt ingående och att civilrättsliga principer kunde 
tillämpas. 

Regeringsrätten konstaterade, i linje med ovanstående, att kommunen kan 
stänga av barn till föräldrar som inte betalar barnomsorgsavgiften. Ett 
regeringsråd var skiljaktigt och menade att utebliven betalning av avgift skulle 
hanteras via betalningsföreläggande etc., ej genom avstängning. Frågan om 
avstängning från barnomsorg har inte prövats efter det att ny skollag 
(2010:800) trädde i kraft, 2011. 

Förändringar
Ett antal reformer har införts efter regeringsrättens dom 1982, exempelvis, 
maxtaxereformen, vilken sänkte avgifterna för majoriteten av föräldrar och 
minskade barnomsorgens finansiering via avgifter (ökad 
statsbidragsfinansiering i stället), samt rätten till allmän förskola (vilken är 
avgiftsfri). Detta i sin tur leder till att avstängning i förskolan gäller den 
avgiftsbelagda tiden.  
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§ 44 forts.

Utöver större finansieringsreformer i enlighet med ovan har skrivningar 
tillkommit i skollagen om att ”barnens bästa skall vara i förgrunden för 
tillämpningar av bestämmelser i skollagen”, se skollagen 1 kap 10 §. Vidare är 
numera barnkonventionen inkorporerad i svensk lag, där ytterligare skrivelser 
om ”barnens bästa” tillkommit som direkt tillämplig lagstiftning.

Sedan 1982 har förskolan blivit en del av skolväsendet, 1998 kom förskolans 
första läroplan, reviderad 2018, med förtydligande skrivningar om 
kunskapsuppdraget. Både förskolan och fritidshemmet har allt sedan 1990-
talet och framåt fått ett ökat pedagogiskt uppdrag riktat mot barn-och elever 
i de respektive skolformerna. Förskolan och fritidshemmet har också likt 
övriga skolformer ett kompensatoriskt uppdrag, där förväntade effekter av 
barns och elevers olika uppväxtvillkor ska utjämnas/kompenseras. 

Sammanfattningsvis har det skett en förflyttning, från att möjliggöra 
föräldrars förvärvsarbete mot en tidig alternativt kompletterande pedagogisk 
insats där barns och elevers lärande är i ökat fokus.

Den praxis vi har, regeringsrättens dom från 1982, är daterad utifrån de 
förändringar som skett, både gällande avgiftsfinansieringen och 
förskolan/fritidshemmets uppdrag kopplat till såväl skollagens som 
barnkonventionens skrivningar om ”Barnets bästa”. Vad gäller förskolan så 
ska även beaktas att det numera finns en avgiftsfri del, allmän förskola, vilken
ger rätt till avgiftsfri förskola om 15 h (Tomelilla kommun) när barnet fyllt 
tre år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 25/2020, handlingsid: Ks 2020.845.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 95/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

42



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 44 forts.

Familjenämnden § 10/2020:
Familjenämnden beslutar att, som svar på remissen, ställa sig bakom 
motionen att utebliven betalning av barnomsorgsavgift inte ska leda till 
avstängning från barnomsorgen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 25/2020: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen.

Kommunfullmäktige beslutar att ge familjenämnden i uppdrag att skärpa 
rutinerna kring hanteringen av utebliven betalning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Figge Bergquist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
tilläggsyrkande: 

Den här frågan är så viktig, menar Vänsterpartiet, så att om fullmäktige 
bifaller vårt förslag idag, bör det betyda att beslutet gäller interimistiskt 
omedelbart och att förvaltningen ges i uppdrag att omedelbart påbörja 
arbetet med att justera sin administration och göra de ändringar i reglementet 
som behövs för att införa de nya rutinerna. Dessutom menar vi att 
förvaltningen utan dröjsmål bör informera om detta brett till personal och 
vårdnadshavare. 

Leif Sandberg (C) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag och avslag på tilläggsyrkandet.
_________

Beslutet skickas till:
Mona Nihlén (V)
Linda Ekelund (V)
Familjenämnden
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 45 Dnr KS 2019/159

Svar på motion - Arbetsmarknadsdag

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens förslag till yttrande.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Axel Olsson, Ida 
Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Roger 
Persson, Peter Boström och Karin Arvidsson) reserverar sig enligt bilaga, 
handlingsid: Ks 2020.1277.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) har den 18 september 2019 
lämnat in motion om arbetsmarknadsdag med följande lydelse:

”Vi får ofta rapporter från näringslivet att de har svårt att rekrytera personal 
med rätt kompetens. Lika ofta hör vi ungdomar som tycker gymnasievalet är 
svårt och inte riktigt ved vad de vill arbeta med i framtiden. På senare år har 
Tomelilla kommun utvecklat dialogen mellan skolan och näringslivet på flera 
plan, prao har återinförts, företag kommer till skolan och berättar vad de 
arbetar med och eleverna får arbeta med matteuppgifter direkt hämtade från 
verkligheten.

Eslövs kommun arrangerar under tre dagar i september, näringslivsdagar. 
Förutom olika seminarium och mässor arrangerar man under en eftermiddag 
något som kallas för framtidsmötet. Syftet är att visa upp kommunens 
näringsliv och underlätta framtida rekrytering. Kommunens åttondeklasser 
får besöka olika arbetsplatser, prata med yrkesrepresentanter och kan ställa 
frågor direkt till medarbetare. Tanken med upplägget är att hjälpa 
ungdomarna att hittarätt i sitt framtida yrkesval och valet till gymnasiet. Det 
ger också en möjlighet att hitta en praktikplats och kanske ett sommar- 
och/eller extrajobb. Eftermiddagen ger även näringslivet möjlighet att visa 
upp sig och sina arbetsplatser, samt berätta om hur de ser på framtiden och 
vilka möjligheter de kan erbjuda ungdomarna.
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§ 45 forts.

Socialdemokraterna i Tomelilla anser det viktigt att eleverna ges möjlighet att 
med egna ögon se vilka möjligheter de har i framtiden, uppleva arbetsplatser 
och kunna prata med anställda för att få höra deras bild av sitt yrke, därför 
yrkar vi

att Tomelilla kommun ger näringslivet och eleverna möjlighet att under en 
dag, varje år, mötas enligt ovanstående.”

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist och socialchef 
Viweca Thoresson, ger följande yttrande: 

Tomelilla kommun anordnade senast 2018 en arbetsmarknadsmässa för 
högstadieelever på Kastanjeskolan där de fick träffa företrädare från det 
lokala privata näringslivet. Planen var då att det skulle vara ett återkommande 
arrangemang vartannat år och därför har det inte varit någon 
arbetsmarknadsmässa under 2019.

Planen att arrangera en arbetsmarknadsmässa vartannat år där elever i 
åttonde och nionde klass får träffa potentiella framtida arbetsgivare kvarstår. 
Avsikten är att under 2020 utöka målgruppen så att även arbetssökande och 
andra kan komma till arbetsmarknadsmässan. Förslagsvis kan mässan vara 
för elever på eftermiddagen och för arbetssökande och övriga intresserade på 
kvällen.

För att genomföra en bra arbetsmarknadsmässa krävs ett samarbete mellan 
skolan, arbetsmarknadsenheten, kommunens näringslivsstrateg och det lokala 
näringslivet. Det är dock viktigt att betona att även offentliga arbetsgivare ska 
ha möjlighet att presentera sig på arbetsmarknadsmässan och möta framtida 
medarbetare. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 26/2020, handlingsid: Ks 2020.846.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 98/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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§ 45 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens individ- och familjeutskott § 12/2020:
Familjenämndens individ- och familjeutskott lämnar ärendet till 
familjenämnden för beslut.

Familjenämndens utbildningsutskott § 4/2020:
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
ställa sig bakom förvaltningens yttrande och skicka detsamma till 
kommunstyrelsen.

Familjenämnden § 12/2020:
Familjenämnden beslutar ställa sig bakom förvaltningens svar på remissen i 
enlighet med vad som framgår av ärendebeskrivningen och sända detsamma 
till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens förslag till yttrande.

Kommunstyrelsen § 26/2020: Kommunfullmäktige beslutar att positivt 
besvara motionen med förvaltningens förslag till yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Throbäck (S) yrkar bifall till motionen.

Christer Yrjas (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Sara Anheden (S)
Anders Throbäck (S)
Balanslistan/Patrik Månehall
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Reservation ärende 15 – Svar på motion Arbetsmarknadsdag

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att besvara motionen om 
Arbetsmarknadsdag. Det är viktigt att alla elever har möjlighet att möta olika yrkesgrupper 
och företag inför valet till gymnasiet. Vi menar mot bakgrund av detta att en 
arbetsmarknadsdag behöver genomföras årligen. 

Socialdemokraterna i Tomelilla 

Anders Throbäck  
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Justerandes sign

Kf § 46 Dnr KS 2019/201

Svar på motion - Inrätta en mångfaldsvecka i Tomelilla

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Axel Olsson, Ida 
Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Roger 
Persson, Peter Boström och Karin Arvidsson) reserverar sig enligt bilaga, 
handlingsid: Ks 2020.1278.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) med flera har lämnat in motion – Inrätta en 
mångfaldsvecka i Tomelilla med följande lydelse:

”Vi lever idag i ett samhälle där samtalsklimatet hårdnar och det blir allt 
tydligare hur man vill ställa olika grupper mot varandra. Tanken om alla 
människors lika värde är och har alltid varit en grundläggande värdering i det 
svenska samhället. En värdering som i allt högre grad kommit i gungning.

Det är därför viktigt att kommunen, som en samhällsbärande organisation i 
Tomelilla, tydligt tar ställning mot diskrimineringar och står upp för alla 
människors lika värde. Vi menar att det är viktigt att kommunen alltid tar 
ställning för antidiskriminering i samhället. För att bredda den lokala 
debatten i frågor om diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet och 
sexuell läggning och bidra till en ökad tolerans i lokalsamhället borde 
Tomelilla kommun, precis som en rad andra kommuner i
Sverige ha en återkommande mångfaldsvecka en gång om året som belyser 
dessa frågor.

Vi yrkar därför

att Tomelilla kommun inrättar en årligen återkommande mångfaldsvecka.”
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§ 46 forts.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, framför följande:

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.

Förvaltningen håller för närvarande på att ta fram ett livskvalitetsprogram. 
När kommunstyrelsen den 18 december 2019 behandlade Sara Anheden (S) 
med fleras motion om flaggning med Prideflaggan en gång per månad 
beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att i Livskvalitetsprogrammet 
återkomma med förslag på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor. 
Förvaltningen föreslår därför att även denna motion om att inrätta en 
mångfaldsvecka i Tomelilla hanteras på samma sätt.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna kan inte bedömas i nuläget, de beror på 
vilka förslag som tas upp och beslutas i Livskvalitetsprogrammet.

Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt med ett öppet samhälle där alla får 
leva de liv de själv önskar. Att ständigt påminna om alla människors lika rätt 
och värde är en viktig del av det kommunala uppdraget.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser i dagsläget inte att förslaget skulle påverka miljön.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 27/2020, handlingsid: Ks 2020.847.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 139/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.
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§ 46 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 42/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet, som är under framtagande, återkomma med förslag 
på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor.  

Kommunstyrelsen § 27/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet, som är under framtagande, återkomma med förslag 
på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor.  

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

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

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

50



Reservation ärende 16 – Svar på motion inrätta en mångfaldsvecka i Tomelilla

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att besvara motionen om att inrätta en 
mångfaldsvecka i Tomelilla. Att skriv in det här i ett livskvalitetsprogram finner vi 
meningslöst. Antingen vill man ha en mångfaldsvecka, eller så vill man det inte därför kan 
motionen enbart bifallas eller avslås. 

Socialdemokraterna i Tomelilla 

Sara Anheden
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Kf § 47 Dnr KS 2019/204

Svar på motion - Utbildning för förtroendevalda och 
anställda i hbtq-frågor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad.

Ärendebeskrivning
Bo Herou (KD) har lämnat in motion – Utbildning för förtroendevalda 
och anställda i hbtq-frågor med följande lydelse: 

”Alla människors okränkbara värde är en grundläggande princip för vårt 
västerländska samhälle. Så har det varit under långa tider och skall också så 
förbli.

Dagens utveckling visar dock att denna grundläggande, naturrättsliga, princip 
behöver återerövras dag för dag. Och om den inte behöver återerövras 
behöver vi uppenbarligen påminnas om den dagligen. Den är ett fundament i 
vår värdegrund och samhällsbygge.

Under senare år har mycket av diskussionen om alla människor okränkbara 
värde handlat om hbtq-personers ställning i samhället. Här är hbtq definierat 
som homo-, bi- trans- och queersexuella. Material för utbildning kring frågor 
om människovärdet har tagits fram av bland annat Svenska kyrkan, Sensus 
och RFSL. Svenska kyrkans utbildningar har en tydlig icke politisk inriktning.

Men vi ser också hur exempelvis äldre människor och människor med 
funktionshinder behöver hjälp av civilsamhället för att hävda sina rättigheter.
Tomelilla kommun är inte något särfall vad gäller principen om allas 
människors lika värde. Vi är säkerligen vare sig bättre eller sämre än andra. 

För att på nytt återerövra kunskapen och medvetandet om alla människors 
lika och okränkbara värde yrkar jag 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inleda en 
utbildning för förtroendevalda och anställda, gärna i samtalsform, i hbtq-
frågor med omfattningen alla människors lika och okränkbara värde.”
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§ 47 forts.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande:

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.

Förvaltningen håller för närvarande på att ta fram ett livskvalitetsprogram. 
När kommunstyrelsen den 18 december 2019 behandlade Sara Anheden (S) 
med fleras motion om flaggning med Prideflaggan en gång per månad 
beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att i Livskvalitetsprogrammet 
återkomma med förslag på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor. 
Förvaltningen föreslår därför att även denna motion om utbildning för 
förtroendevalda och anställda i HBTQ-frågor hanteras på samma sätt.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna kan inte bedömas i nuläget, de beror på 
vilka förslag som tas upp och beslutas i Livskvalitetsprogrammet.

Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt med ett öppet samhälle där alla får 
leva de liv de själv önskar. Att ständigt påminna om alla människors lika rätt 
och värde är en viktig del av det kommunala uppdraget.

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser i dagsläget inte att förslaget skulle påverka miljön.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen  § 28/2020, handlingsid: Ks 2020.848.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 140/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.
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§ 47 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet, som är under framtagande, återkomma med förslag 
på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor.  

Kommunstyrelsen § 28/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet, som är under framtagande, återkomma med förslag 
på prioriterade områden avseende HBTQ-frågor.  
_________

Beslutet skickas till:
Bo Herou (KD)
Balanslista /Patrik Månehall
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Kf § 48 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Gunnel Andersson (M) som ordförande 
och ledamot i vård och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Gunnel Andersson (M) från 
uppdraget som ordförande och ledamot i vård och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Marianne Åkerblad (M) till ny ordförande 
i vård och omsorgsnämnden i stället för Gunnel Andersson (M). 

Kommunfullmäktige beslutar utse Alexander Verweij Svensson (M) till ny 
ledamot i vård och omsorgsnämnden i stället för Gunnel Andersson (M).

Ärendebeskrivning
Gunnel Andersson (M) har i skrivelse daterad den 4 mars 2020 inkommit 
med avsägelse från uppdraget som ordförande och ledamot i vård och 
omsorgsnämnden.

Under sammanträdet framföres ett stort tack till Gunnel Andersson för 
hennes politiska prestation och tid som ordförande för vård och 
omsorgsnämnden.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Gunnel Andersson (M) som ordförande och ledamot i vård 
och omsorgsnämnden, handlingsid: Ks 2020.816.
_________

Beslutet skickas till:
Gunnel Andersson (M)
Marianne Åkerblad (M)
Alexander Verweij Svensson (M)
Vård och omsorgsnämnden
Löneenheten, Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 49 Dnr KS 2018/286

Val av revisorer till Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund från Simrishamns och Ystads kommuner

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Per Kristiansson (SD) från Ystads 
kommun och Birger Johansson (S) från Simrishamns kommun till revisorer i 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.

Ärendebeskrivning
Den 17 december 2018 valde Tomelilla kommunfullmäktige Lena Bottner (S) 
till revisor för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund. Hon ersattes sedan 
den 17 juni 2019 av Anita Ullmann (S). Tomelilla kommunfullmäktige har 
alltså på ett korrekt sätt valt Tomelilla kommuns revisorer till Miljöförbundet. 

Vad som däremot har missats är att enligt § 7 i förbundsordningen för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund så ska Tomelilla kommunfullmäktige även 
välja revisorerna för Simrishamns och Ystads kommuner: 

”Förbundet skall ha tre revisorer. Förbundsmedlemmarna nominerar vardera 
en revisor. Revisorer väljs formellt av kommunfullmäktige i Tomelilla 
kommun.”

Ystads kommunfullmäktige har valt Per Kristiansson (SD) och Simrishamns 
kommunfullmäktige har valt Birger Johansson (S) till sina revisorer för 
miljöförbundet, istället för att nominera dessa till Tomelilla 
kommunfullmäktige. För att det ska bli formellt rätt i enlighet med 
förbundsordningen så bör Tomelilla kommunfullmäktige nu i efterhand välja 
de båda. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Per Kristiansson (SD) från Ystads 
kommun och Birger Johansson (S) från Simrishamns kommun till revisorer i 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

§ 49 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1192.
_________

  

Beslutet skickas till:
Ystads kommun
Per Kristiansson (SD)
Simrishamns kommun
Birger Johansson (S)
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 50 Dnr KS 2020/57

Motion - Webbsänd kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående webbsänd 
kommunfullmäktige med följande lydelse:

” I både Ystad och Simrishamns kommuner går det att följa deras 
kommunfullmäktige live eller i efter hand på deras hemsidor. Det är ett 
smidigt sätt för medborgare som kanske inte har möjlighet att följa 
sammanträdet på plats att hemma följa debatten i ärende som de är 
intresserade av. Även kommunens tjänstepersoner får möjlighet att ta del av 
ärende som de berörs av, exempelvis budgetdebatten. Även skolan skulle 
kunna ha användning av det i utbildningssyfte när de pratar om hur 
kommunen styrs. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att kommunfullmäktiges sammanträde sänds på kommunens hemsida.”

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

Beslutsunderlag
Motion - Webbsänd kommunfullmäktige, handlingsid: Ks 2020.1097.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 51 Dnr KS 2020/58

Motion – Digitalt voteringssystem

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående digitalt 
voteringssystem med följande lydelse:

”Tomelilla kommun vill ligga i framkant som en digital kommun. Trots dessa 
ambitioner sitter vi med ett gammaldags voteringssystem, trots att vi har 
utrustning som skulle klara av ett digitalt system. Ett digitalt voteringssystem 
skulle inte enbart korta tiden på sammanträdena, det skulle även underlätta 
för sekreterarna. Åhörare som besöker våra sammanträden uppger att det är 
omöjligt att höra hur ledamöterna röstar. Med ett digitalt röstningsförfarande 
där resultatet visas på en skärm skulle göra det enklare för press och åhörare 
att följa med i sammanträdet. 

Det är hög tid att kommunfullmäktige tar nästa steg in i den digitaliserade 
världen. Vi yrkar därför

att kommunfullmäktige inför ett digitalt voteringssystem.”

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

Beslutsunderlag
Motion – Digitalt voteringssystem, handlingsid: Ks 2020.1098.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 52 Dnr KS 2020/61

Motion - Lokaler till daglig verksamhet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Motion – Lokaler till daglig verksamhet, handlingsid: Ks 2020.1242.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 mars 2020

Justerandes sign

Kf § 53 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Kjell Persson (KD) som ledamot i 
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Kjell Persson (KD) från uppdraget 
som ledamot i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar utse Bo Herou (KD) till ny ledamot i 
kommunstyrelsen i stället för Kjell Persson (KD).

Ärendebeskrivning
Kjell Persson (KD) har i skrivelse daterad den 23 mars 2020 inkommit med 
avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Kjell Persson (KD) som ledamot i kommunstyrelsen, 
handlingsid: Ks 2020.1232.
_________  

Beslutet skickas till:
Kjell Persson (KD)
Bo Herou (KD)
Kommunstyrelsen
Löneenheten, Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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