
TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
4 maj 2020

Plats och tid Intim, Folkets Park, Tomelilla, den 4 maj 2020, 
kl. 19.00-21.50 med ajournering 20.40-20.50

Beslutande Se sidan två
 

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunikationschef Katrin Högborn
Kommunsekreterare Thomas Lindberg
Tjänstgörande revisor Ulla-Christina Lindberg (S)
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Marie Ståhlbrand (M)

Utses att justera Anette Thoresson (C) Linda Ekelund (V)

Justerade paragrafer §§ 54-82

Justeringens plats Kommunkansliet den 15 maj 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Christer Yrjas

Justerare
Anette Thoresson (C) Linda Ekelund (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 4 maj 2020

Datum då anslaget sätts upp 15 maj 2020

Datum då anslaget tas ned 10 juni 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
4 maj 2020

Justerandes sign

Beslutande
Per-Martin Svensson (M) Sander Dijkstra (M)
Emil Ekstrand (M) Charlotte Rosdala (C)
Christer Yrjas (C) Anette Thoresson (C)
Anders Larsson (C) Carina Persson (L) 
Bo Herou (KD) Sara Anheden (S)
Ida Bornlykke (S) Tina Bergström-Darrell (S)
Anders Throbäck (S) Peter Boström (S)
Linda Ekelund (V) Mikael Holmberg (MP)
Per Gustafsson (SD) Paul Lennartsson (SD)
Peo Örnsved (SD) Anders Rosengren (SD)
Kent Olofsson (SD) Thony Blomgren (SD)

Tjänstgörande ersättare
Kenneth Strömbeck (M), ersättare för Ewa Carnbrand (M)   
Alexander Verweij Svensson (M), ersättare för Gunnel Andersson (M)
Axel Olsson (S), ersättare för Torgny Larsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Inga ytterligare närvarande ersättare.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
4 maj 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige

§ 54 Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
§ 55 Frågor 
§ 56 Informationsärenden
§ 57 Informationsärende - Revisorernas revisionsplan 2020
§ 58 Informationsärende - Revisorernas granskning av färdtjänsten
§ 59 Informationsärende - Revisorernas granskning av bygglov
§ 60 Årsredovisning 2019 - Tomelilla kommun
§ 61 Tillfälligt avsteg från ekonomistyrningsreglementet inför budget 2021
§ 62 Program för uppföljning av privata utförare
§ 63 Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som utförs och hyrs 

ut av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
§ 64 Årsredovisning 2019 – Ystad-Österlenregionens Miljöförbund
§ 65 Årsredovisning 2019 - Österlenhem AB
§ 66 Årsredovisning 2019 - Tomelilla Industri AB (TIAB)
§ 67 Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund - SÖRF
§ 68 Årsredovisning 2019 - SYSAV
§ 69 Årsredovisning 2019 - Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
§ 70 Årsredovisning 2019 - AV Media Skåne
§ 71 Årsredovisning 2019 - Kommuninvest
§ 72 Svar på motion - Slöjförbud i skolan
§ 73 Svar på motion angående avgifter i skolan
§ 74 Svar på motion angående energibesparing i fastigheter
§ 75 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 4:e kvartalet 2019
§ 76 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 2019
§ 77 Motion - Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barn
§ 78 Avsägelse från Marianne Åkerblad (M) som 1:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige
§ 79 Val av styrelse, ordförande, ombud, ombudsersättare och lekmannarevisor till 

Österlen VA AB
§ 80 Interpellation från Thony Blomgren (SD) till kommunstyrelsens ordförande Leif 

Sandberg (C) angående skjutningar och eskalerande kriminalitet
§ 81 Motion - Vita jobb
§ 82 Motion - Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya exploateringar
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 54 Dnr KS    

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare

Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 
24 april 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 24 april 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
  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 55 Dnr KS 2020/4

Frågor

  
Ärendebeskrivning
Inga frågor är inlämnade till detta sammanträde.
________  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 56       

Informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under perioden 12 mars och 22 april 2020 har fyra motioner och ingen 
interpellation inkommit:

- Motion – Webbsänd kommunfullmäktige
- Motion – Digital voteringssystem
- Motion – Lokaler till daglig verksamhet
- Motion – Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barn.

Tre nya medborgarinitiativ har inkommit under perioden 12 mars och 22 
april 2020:

- Medborgarinitiativ – Tydligare skyltning till sporthallen
- Medborgarinitiativ – Namnförslag till sporthallen, Österlenhallen
- Medborgarinitiativ – Tavlor med hundbajspåsar i Smedstorp

  
Beslutsunderlag
Information om inkomna motioner och interpellationer, handlingsid: Ks 
2020.1692. 
Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ, handlingsid: Ks 
2020.1693.
_________ 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 57 Dnr KS 2020/35

Informationsärende - Revisorernas revisionsplan 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen 
redovisas planerade revisionsinsatser och revisionsprojekt för år 2020 samt 
vad som ligger till grund för valet av granskningar. Revisionsplanen har 
föregåtts av en risk- och väsentlighetsanalys av kommunens verksamhet och 
denna utgör grund för valet av granskningsinsatser.

Inför revisionsåret 2020 har Tomelilla kommun efter upphandling valt 
KPMG AB som sakkunnigt stöd till de förtroendevalda revisorerna. KPMG 
påbörjade sitt uppdrag 2020-01-01 och därför kommer revisionsplanen för 
2020 bli en förenklad variant och först 2021 en fullständig plan enligt 
bolagets koncept. Anledningen är att revisionsplanen normalt till stor del 
bygger på det revisionsarbete som utförs året innan revisionsåret och som 
planen gäller.

Revisorernas ordförande Ulla-Christina Lindberg föredrar revisionsplanen.

Beslutsunderlag
Revisorerna § 13/2020, handlingsid: Ks 2020.1327.
Revisionsplan 2020 fastställd 2020-03-19, handlingsid: Ks 2020.1273.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 57 forts.
  

Tidigare behandling
Revisorerna § 8/2020:
Revisorerna beslutar att under 2020 genomföra fördjupade granskningar 
gällande likvärdig skola, ärendeprocessen, bisysslor samt en uppföljning 
genomförda fördjupade granskningar under 2018 och 2019. Revisorerna 
beslutar vidare att ge sakkunnig revisor i uppdrag att till nästa sammanträde 
utarbeta en revisionsplan för 2020 samt slutliga projektplaner för beslutade 
fördjupade granskningar.

Revisorerna § 13/2020:
Revisorerna beslutar anta revisionsplan för 2020 med handlingsid: Ks 
2020.1273.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 58 Dnr KS 2020/17

Informationsärende - Revisorernas granskning av 
färdtjänsten

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade den 19 juni 2019 att delta i en gemensam granskning 
av färdtjänsten och att göra det genom att använda den konsult, Helseplan 
Consulting Group AB, för granskningen som upphandlades av Region 
Skånes revisionskontor.

Granskningen genomfördes under hösten 2019 och avrapporterades till 
revisorerna i januari 2020 dels genom en muntlig avrapportering dels i form 
av en skriftlig granskningsrapport.

Beslutsunderlag
Revisorerna § 7/2020, handlingsid: Ks 2020.739.
Missivskrivelse granskning av färdtjänsten, handlingsid: Ks 2020.1694.
Helseplan rapport Granskning av färdtjänst Tomelilla, handlingsid: Ks 
2020.510
Vård och omsorgsnämnden § 31/2020, handlingsid: Ks 2020.1409.

Tidigare behandling
Revisorerna § 7/2020:
Revisorerna beslutar översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
vård och omsorgsnämnden för yttrande senast 2020-04-10 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Vård och omsorgsnämnden § 31/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar besvara granskningen enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen och att översända densamma till 
revisorerna.
_________

9



TOMELILLA KOMMUN
Protokollsanteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 59 Dnr KS 2020/39

Informationsärende - Revisorernas granskning av 
bygglov

Protokollsantecknings beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Axel Olsson) 
lämnar följande protokollsanteckning: ”Socialdemokraterna anser att det är 
av stor vikt att nämnderna tar till sig av revisorernas granskningsrapporter 
och använder sig av dessa på ett konstruktivt sätt för att utveckla 
verksamheten.”

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun 
granskat bygglovsprocessen. Syftet med granskningen var att bedöma om 
byggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet rörande 
bygglovshandläggning i enlighet med plan- och bygglagen. Den 
sammanfattande bedömningen att det i huvudsak finns en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av bygglovsprocessen samt att 
bygglovshandläggningen till största del är ändamålsenlig. Revisorerna menar 
dock att det råder brist på bygglovshandläggare, att delegationsordningen i 
sin nuvarande form har vissa brister, att kommunikation med och utlämning 
av handlingar till allmänheten bör ses över samt att det inte finns ett 
systematiskt arbetssätt vad gäller hanteringen av inkomna synpunkter.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna byggnadsnämnden 
att: 

- se över organisationens resurser för att minska sårbarheten,
- se över delegationsordningens utformning, samt
- systematisera arbetet vad gäller inkomna synpunkter.
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TOMELILLA KOMMUN
Protokollsanteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 59 forts.

Beslutsunderlag
Revisorerna § 5/2020, handlingsid: Ks 2020.737.
Granskningsrapport bygglovsprocessen, handlingsid: Ks 2020.468.
Byggnadsnämnden § 35/2020, handlingsid: Ks 2020.1425.

Tidigare behandling
Revisorerna § 5/2020:
Revisorerna beslutar översända granskningsrapport och missivskrivelse till 
byggnadsnämnden för yttrande senast 2020-04-10 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Byggnadsnämnden § 35/2020:
Byggnadsnämnden beslutar överlämna denna skrivelse som svar till 
revisionen.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 60 Dnr KS 2019/132

Årsredovisning 2019 - Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden.

Kommunfullmäktige beslutar att familjenämnden ska ändras till vård och 
omsorgsnämnden i femte punkten på sidan 61.

Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Axel Olsson) 
reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.1719.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar årsredovisningen.

Revisorernas ordförande Ulla-Christina Lindberg (S) föredrar 
revisionsberättelsen för år 2019 och föreslår fullmäktige att bevilja 
ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 60 forts.

Resultatet för år 2019 uppgår till 12,1 mnkr, vilket är 4,5 mnkr högre än 
budget. I detta resultat ingår orealiserade vinster på 10,2 samt övriga 
reavinster på anläggningstillgångar på 2 mnkr. Balanskravsresultatet efter 
ianspråktagande av sociala investeringsfonden är 2,4 mnkr. Enligt gällande 
regelverk medger inte det låga resultatet någon avsättning till 
resultatutjämningsfonden. Utifrån det låga balanskravsresultatet bedöms det 
inte vara aktuellt med någon avsättning till sociala investeringsfonden.

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn 
– och utbildningsverksamheten balanseras över till kommande år. Utfallet 
2019 redovisas i nedanstående tabell.

          IB från 2018   utfall 2019    UB för 2019
Kastanjeskolan -2 165    -2 048     -4 213
Brösarps skola    -230        446         216
Odenslundsskolan   2 095       -276      1 819
Smedstorps skola  -2 234   1 025     -1 209
Lindesborgsskolan  -1 118      723        -395
Byavångsskolan   1 320   1 461      2 781
Ängens förskola     -436    -113       -549
Lärkans förskola      931       -1 043       -112
Västervångens förskola        45       466        511
Summa                      -1 792      641     -1 151

Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av att balanskravsresultatet är positivt finns inte något krav på 
återställande av resultat kommande år.

Barnperspektivet
Med anledning av att det är en redovisning av vad som hänt under 
föregående år har årsredovisningen inte någon betydelse ur ett 
barnperspektiv. 

Miljöperspektivet
Med anledning av att det är en redovisning av vad som hänt under 
föregående år har årsredovisningen inte någon betydelse ur ett 
miljöperspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 60 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 41/2020, handlingsid: Ks 2020.1548.
Årsredovisning Tomelilla kommun 2019 (ver3), handlingsid: Ks 2020.1500.
Revisionsberättelse 2019 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1618.
Revisorernas redogörelse för 2019, handlingsid: Ks 2020.1632.
Tomelilla kommun Revisionsrapport 2019 slutlig, handlingsid: Ks 2020.1633.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden. 

Kommunstyrelsen § 41/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 60 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M), Per Gustafsson (SD), Bo Herou (KD), Mikael 
Holmberg (MP) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att 
0,5 mnkr ska avsättas till sociala investeringsfonden. 

Ida Bornlykke (S) yrkar att familjenämnden ska ändras till vård och 
omsorgsnämnden i femte punkten på sidan 61.

Anders Throbäck (S) yrkar att punkt 6 på sidan 19 ska ändras till att målet 
om goda studieresultat inte är uppfyllt, samt därmed nödvändiga 
följdändringar.

Per-Martin Svensson (M) yrkar avslag på Anders Throbäcks yrkande.

Beslutsgång 1 – Årsredovisningen inklusive sociala 
investeringsfonden
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Per-Martin Svenssons förslag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag.

Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
Per-Martin Svenssons förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Sander 
Dijkstra (M), Alexander Verweij Svensson (M), Emil Ekstrand (M), 
Charlotte Rosdala (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (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) och Thony Blomgren (SD).
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 60 forts.

Nej-röster: Sara Anheden (S), Axel Olsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S) och Linda 
Ekelund (V).

Beslutsgång 2 – Redaktionell ändring sidan 61
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Ida Bornlykkes förslag.

Beslutsgång 3 – Mål om goda studieresultat
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Per-Martin Svenssons förslag.
Nej-röst för Anders Throbäcks förslag.

Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
Per-Martin Svenssons förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Sander 
Dijkstra (M), Alexander Verweij Svensson (M), Emil Ekstrand (M), 
Charlotte Rosdala (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (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) och Thony Blomgren (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Axel Olsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S) och Linda 
Ekelund (V).

Beslutsgång 4 – Ansvarsfrihet
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med revisorernas förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Revisorerna 
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Reservation ärende 8 – Årsredovisning Tomelilla Kommun

Den socialdemokratiska KF-gruppen reserverar sig mot beslutet att godkänna kommunens 
årsredovisning för 2019. Trots det blygsamma resultatet är det viktigt att den sociala 
investeringsfonden fylls på med mer pengar. Fonden är viktig för det förebyggande arbete för så väl 
barn och unga som personer som riskerar hamna i utanförskap. Därför ska 500 000 kronor av 2019 års 
resultat ska sättas av till fonden.

Vidare menar vi att kommunstyrelsens verksamhetsmål, Barn och ungdomar uppnår goda 
studieresultat, inte kan anses vara uppfyllt. Det framgår tydligt i familjenämndens redovisning att 
studieresultaten inte har förbättrats, vilket även kommunens revisorer påtalar. Därför kan 
kommunstyrelsens mål inte anses vara uppfyllt.

Socialdemokratiska KF-gruppen

Sara Anheden
Vice gruppledare
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 61 Dnr KS 2018/235

Tillfälligt avsteg från ekonomistyrningsreglementet 
inför budget 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för 
ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god hushållning, fjärde 
punkten under ”Budgetprocessen”, som stadgar att kommunens budget ska 
antas i juni månad året före budgetåret. 

Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av den osäkerhet som råder i 
samhällsekonomin med anledning av pandemin Covid -19, att fastställa mål 
och budget för 2021 med plan för 2022-2023, samt taxor och avgifter för 
2021, vid sitt sammanträde den 9 november 2020.

Ärendebeskrivning
Alliansen i Tomelilla kommun föreslår att kommunfullmäktige gör ett 
tillfälligt avsteg från reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god hushållning genom att inför budgetår 2021 
återgå till tidigare ordning med beslut kring kommande års budget på 
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2020.

I skrivelse från Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppdaterad den 2 
april 2020 understryks att de ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya 
coronaviruset är högst osäkra. Mycket talar för att produktion och 
sysselsättning i Sverige kommer att drabbas hårt, åtminstone tillfälligt. 

I väntan på nästa skatteunderlagsprognos som kommer 29 april 2020, har 
SKR gjort en prognosindikation för skatteinkomsterna under året. SKR 
bedömer i nuläget att skatteunderlagets tillväxt för 2020 kan landa på 1,5 
procent istället för 2,4 procent. Detta skulle innebära en betydande 
nedrevidering med nästan en procentenhet jämfört med den 
skatteunderlagsprognos som SKR publicerade i februari.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 61 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för 
ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god hushållning, fjärde 
punkten under ”Budgetprocessen”, som stadgar att kommunens budget ska 
antas i juni månad året före budgetåret. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin med 
anledning av pandemin Covid-19 beslutar kommunfullmäktige att fastställa 
mål och budget för 2021 med plan för 2022-2023, samt taxor och avgifter för 
2021, vid sitt sammanträde den 2 november 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 43/2020, handlingsid: Ks 2020.1500.
Kommunstyrelsen § 44/2020, handlingsid: Ks 2020.1552.
B 20_1 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 2020.1696.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 43/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för 
ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god hushållning, fjärde 
punkten under ”Budgetprocessen”, som stadgar att kommunens budget ska 
antas i juni månad året före budgetåret. 

Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin med 
anledning av pandemin Covid -19 beslutar kommunfullmäktige att fastställa 
mål och budget för 2021 med plan för 2022-2023, samt taxor och avgifter för 
2021, vid sitt sammanträde den 2 november 2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 61 forts.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Byggnadsnämnden
Familjenämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt
Socialchef Viweca Thoresson
Skolchef Johan Holmqvist
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Enhetschef Eva Viggh
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 62 Dnr KS 2020/34

Program för uppföljning av privata utförare

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Program för uppföljning av privata 
utförare, handlingsid: Ks 2020.789.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet 
som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra 
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. 

Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut 
beroende på verksamhetens art och hur angelägen den är ur ett 
allmänintresse. Ju mer beroende medborgarna är av verksamheten desto 
större krav på uppföljning och kontroll och insyn.

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska 
fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av 
kommunen. 

Programmet ska innehålla följande:
- mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av 

privata utförare
- information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga krav 

ska följas upp
- hur allmänhetens insyn ska tillgodoses

Programmet ska omprövas av fullmäktige varje mandatperiod.

Förvaltningen har anpassat det nya programmet till rådande praxis och 
förtydligat ansvarsfördelningen samt hur uppföljningen och rapportering ska 
göras.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 62 forts.

Ekonomiska konsekvenser
En ändamålsenlig uppföljning av privata utförare säkerställer att kommunens 
medel används kostnadseffektivt.

Barnperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning kombinerat med allmänhetens insyn 
säkerställer att barnperspektivet kan tillvara också i verksamheter som 
lämnats över till privata utförare.

Miljöperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning säkerställer att kvalitets och miljöaspekter som 
definieras i de ingångna avtalen med privata utförare upprätthålls.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta Program för uppföljning av privata 
utförare, handlingsid: Ks 2020.789.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 47/2020, handlingsid: Ks 2020.1555.
Program för uppföljning av privata utförare, handlingsid: Ks 2020.789.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta Program för uppföljning av privata 
utförare, handlingsid: Ks 2020.789.

Kommunstyrelsen § 47/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta Program för uppföljning av privata 
utförare, handlingsid: Ks 2020.789.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Familjenämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
KFS/Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 63 Dnr KS 2019/140

Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av 
material som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för 
verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 
2020.713.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund beslutade den 27 
januari 2020 att föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta 
föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

Direktionen föreslog också att fullmäktige i medlemskommunerna ska ge 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) mandat att årligen besluta 
om att anta föreslagna taxor och avgifter för prislistan som har utarbetats av 
styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Förvaltningen menar att detta inte är möjligt eftersom det måste vara 
fullmäktige som fastställer taxorna. Fullmäktige skulle kunna besluta att ge 
SÖRF mandat att årligen räkna upp taxorna med KPI eller liknande, men 
inte att fastställa taxan utifrån en prislista som en föreningsstyrelse tar fram. 

Förvaltningen har kommunicerat denna uppfattning med de andra 
medlemskommunernas kanslichefer som instämmer i bedömningen.

Ekonomiska konsekvenser
Höjda taxor innebär höjda kostnader för de medborgare och företag som 
nyttjar SÖRF:s tjänster, medan det innebär ökade intäkter för SÖRF.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för 
verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 
2020.713.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 48/2020, handlingsid: Ks 2020.1556.
Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2020, handlingsid: 
Ks 2020.713.

Tidigare behandling
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund § 3/2020:
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår 
medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor och 
avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat från samtliga 
medlemskommuner att årligen besluta om att anta föreslagna taxor och 
avgifter för prislistan som har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges 
Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för 
verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 
2020.713.

Kommunstyrelsen § 48/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för 
verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 
2020.713.
_________

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund - SÖRF
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Ystads kommun
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
KFS/Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 64 Dnr KS 2020/37

Årsredovisning 2019 – Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Jäv
Tina Bergström-Darrell (S) och Peter Boström (S) anmäler jäv och deltar inte 
i handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat 
årsredovisning för 2019. Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 3 tkr. 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
medlemskommunernas fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 49/2020, handlingsid: Ks 2020.1557.
Årsredovisning 2019 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: 
Ks 2020.1476.
Granskning av årsbokslut Miljöförbundet 2019, handlingsid: Ks 2020.1185.
Underskriven revisionsberättelse 2019, handlingsid: Ks 2020.1184.

25



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 64 forts.

Tidigare behandling
Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 3/2020:
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar godkänna 
den ekonomiska redovisningen för 2019 samt vidare att godkänna 
årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2019.

Årsbokslut, årsredovisning och verksamhetsberättelse ska vidarebefordras till 
medlemskommunerna.

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund vill ge en eloge till 
förvaltningen för det goda arbetet under året.

Kommunstyrelsen § 49/2020:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.
_________

Beslutet skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ystads kommun
Simrishamns kommun
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 66 Dnr KS 2020/55

Årsredovisning 2019 - Tomelilla Industri AB (TIAB)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.

Jäv
Anders Larsson (C), Tina Bergström-Darrell (S), Kent Olofsson (SD) och 
Thony Blomgren (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
detta ärende.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Tomelilla Industri AB har avlämnat årsredovisning för 2019. 
Årets resultat uppgår till minus 463 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 51/2020, handlingsid: Ks 2020.1559.
Årsredovisning 2019 TIAB med revisionsberättelse, handlingsid: Ks 
2020.1036.
Granskningsrapport 2019 TIAB lekmannarevisorerna, handlingsid: Ks 
2020.1655.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 66 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 51/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
_________

Beslutet skickas till:
Tomelilla Industriaktiebolag (TIAB)
Bolagsstämmoombud Leif Sandberg
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 67 Dnr KS 2019/127

Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund - SÖRF

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Jäv
Peter Boström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund har avlämnat 
årsredovisning för 2019. Årsredovisningen visar ett överskott om 321 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 52/2020, handlingsid: Ks 2020.1560.
Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), 
handlingsid: Ks 2020.1381. 
Underskriven revisionsberättelse 2019 SÖRF, handlingsid: Ks 2020.1477.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 67 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 52/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.
_________

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Ystads kommun
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 68 Dnr KS 2020/60

Årsredovisning 2019 - SYSAV

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
SYSAV har översänt års- och hållbarhetsredovisning för år 2019 samt 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Årets 
resultat uppgår till plus 71,4 mnkr. 

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 53/2020, handlingsid: Ks 2020.1561.
Årsredovisning och granskningsrapport 2019 – SYSAV, handlingsid: Ks 
2020.1191.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 53/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Sydskånes avfallsaktiebolag - SYSAV
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 69 Dnr KS 2019/144

Årsredovisning 2019 - Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning 
för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2019 samt att 2019 års resultat 
fördelas enligt avtal. Nämnden beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Ärendebeskrivning
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har överlämnat årsrapport inklusive bilagor 
för verksamhetsåret 2019. Resultatet blev plus 446 tkr. 

Ca 23 tkr krediteras Tomelilla kommun enligt bilaga 6. 

Även granskningsrapporten är överlämnad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning 
för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2019 samt att 2019 års resultat 
fördelas enligt avtal.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 54/2020, handlingsid: Ks 2020.1562.
Beslut Östra Skånes hjälpmedelsnämnd om bokslut 2019, handlingsid: Ks 
2020.1317.
Bilaga 1a-1c Statistik inköp-försäljning 2019, handlingsid: Ks 2020.1311.
Bilaga 2 Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort, 
handlingsid: Ks 2020.1312.
Bilaga 3 Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven, handlingsid: Ks 2020.1315.
Bilaga 4 Bokslut 2019, handlingsid: Ks 2020.1313.
Bilaga 5 Hemtransport 2019, handlingsid: Ks 2020.1316.
Bilaga 6 Fördelning av resultat 2019, handlingsid: Ks 2020.1314.
Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2019, ansvarsfrihet, 
handlingsid: Ks 2020.1952.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 69 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 54/2020:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning 
för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2019 samt att 2019 års resultat 
fördelas enligt avtal.
_________

Beslutet skickas till:
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 70 Dnr KS 2019/182

Årsredovisning 2019 - AV Media Skåne

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne samt bevilja direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Jäv
Anette Thoresson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
detta ärende.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har avgett årsredovisning för 2019. 
Resultatet blev plus 264 tkr.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
medlemskommunernas fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne samt bevilja direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 55/2020, handlingsid: Ks 2020.1563.
AV Media bokslut 2019, handlingsid: Ks 2020.1376.
Hemställan om ansvarsfrihet 2019, handlingsid: Ks 2020.1349.
Revisionsberättelse för år 2019, handlingsid: Ks 2020.1350.
Granskningsrapport av årsredovisning 2019, handlingsid: Ks 2020.1351.
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§ 70 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 55/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne samt bevilja direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
_________

Beslutet skickas till:
AV Media Skåne
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Kf § 71 Dnr KS 2020/71

Årsredovisning 2019 - Kommuninvest

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommuninvest har avlämnat årsredovisning inklusive revisionsberättelse och 
granskningsrapport för år 2019. Årets resultat uppgår till 354 mnkr.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 56/2020, handlingsid: Ks 2020.1564.
Kommuninvest årsredovisning 2019, handlingsid: Ks 2020.1379.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 56/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommuninvest
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Kf § 72 Dnr KS 2019/186

Svar på motion - Slöjförbud i skolan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Paul Lennartsson, Peo 
Örnsved, Anders Rosengren, Kent Olofsson och Thony Blomgren) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har den 31 oktober 2019 lämnat in motion om 
slöjförbud i skolan med följande lydelse:

”Slöjan påvisar på ett otvetydigt sätt en ojämställdhet mellan flickor och 
pojkar, då enbart flickor utsätts av denna sexualiserade och religiösa symbol. 
Slöjan är en islamistisk markör som symboliserar såväl religiös underkastelse 
som påtvingad segregering mellan könen, formulerat av män.

Sverigedemokraterna menar att de religiösa uppfattningar som slöjan 
företräder absolut inte har något att skaffa i vår sekulariserade svenska skola.
Således bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas för våra barn i Tomelillas 
för- och grundskolor. Ett slöjförbud är en nödvändig signalåtgärd för 
Tomelillas kommuns värderingar ifråga om religiöst förtryck Moderatledda 
Staffanstorps kommun har föredömligt infört slöjförbud i sina för- och 
grundskolor som en del av sin integrationsprocess.

l läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem står följande att läsa 
under rubriken "Skolans uppdrag":

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet
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§ 72 forts

”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. l 
enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna 
oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av 
hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors
möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och 
livsvillkor.”

Sverigedemokraterna menar att det är inte är möjligt för skolan att ärligt och 
uppriktigt verka för jämställdhet om flickor ska sexualiserat och vi därmed 
tillåter en kyskhetskultur. Att det endast är flickor som begränsas genom 
slöjan är såväl bildligt som uttryckligt en markering att skolan inte är 
jämställd, detta måste vi bestämt verka mot.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 
beslutar:
Att uppdra åt Familjenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda 
slöjor i Tomelillas grund- och förskolor.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till förvaltningen 
för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, lämnar följande 
yttrande:

Motion (2019/20:526) om slöjförbud har nyligen behandlats i Sveriges 
riksdag. Konstitutionsutskottet (KU) behandlade denna och kom fram till 
följande. Det är en självklar utgångspunkt att var och en har en frihet att klä 
sig som han eller hon vill och att en lagstiftning som förbjuder slöja ute i 
samhället eller för barn i viss verksamhet inte bör komma i fråga. Som stöd 
för sitt ställningstagande anförde KU den grundlagsskyddade 
religionsfriheten (2 kap. 1§ första st regeringsformen), Europakonventionens 
9 artikel och förarbeten till diskrimineringslagen.
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Förvisso innebär inte motionen till Tomelilla kommunfullmäktige en 
förändrad lagstiftning utan en kommunal regel där visst klädesplagg förbjuds 
i verksamheten. De grundläggande fri- och rättigheterna, givna genom 
grundlag, liksom Europakonvention, ska ändå följas vid kommunal 
normgivning. Utöver lagstiftning och konventioner inleds skolans och 
förskolans läroplan med skrivningar om grundläggande värden där 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna. 

Vidare, beslut om ordningsregler på de olika skolenheterna fattas av rektor, 
vilka ska utarbetas i medverkan med elever. 
Detta följer av skollagens 5 kap 5 §. Regleringen är tydlig så till vida att ingen 
annan än rektor äger rätt att fatta beslut om ordningsregler. Ordningsregler i 
skolan ska i sin tur inte strida mot grundläggande fri- och rättigheter och följa 
läroplans skrivning om grundläggande värden.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Barn liksom vuxna ska ha en frihet att klä sig som han eller hon vill.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några miljökonsekvenser.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 57/2020, handlingsid: Ks 2020.1565.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 256/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens utbildningsutskott § 11/2019:
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Familjenämnden § 25/2020:
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kommunstyrelsen § 57/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

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

Linda Ekelund (V), Bo Herou (KD), Ida Bornlykke (S), Carina Persson (L) 
och Mikael Holmberg (MP) yrkar avslag på motionen och därmed 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 Thony Blomgrens förslag.
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§ 72 forts.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Sander 
Dijkstra (M), Alexander Verweij Svensson (M), Emil Ekstrand (M), 
Charlotte Rosdala (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Anders 
Larsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Axel 
Olsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders 
Throbäck (S), Peter Boström (S), Linda Ekelund (V) och Mikael Holmberg 
(MP). 

Nej-röster: 
Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders 
Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD) och Thony Blomgren (SD).
_________

Beslutet skickas till:
Thony Blomgren (SD)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 73 Dnr KS 2019/187

Svar på motion angående avgifter i skolan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de två första att-satserna i yrkandet 
och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Axel Olsson) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) har den 4 november 2019 
lämnat in motion om avgifter i skolan med följande lydelse: 
 
”Med den nya skollagen från 2011 skärptes reglerna kring avgifter som 
skolan får ta ut från vårdnadshavarna i samband med undervisningen. I lagen 
står det att alla barn ska ha rätt till en avgiftsfri skola men skolan får 
fortfarande ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Trots att snart 
nio år gått sedan lagen trädde i kraft saknas nationella riktlinjer för vad som 
avses med en obetydlig avgift.  
 
Som politiker får vi ständigt rapporter om att det förekommer olika avgifter 
på skolorna i kommunen. Det handlar om allt från frukt som ska ätas på 
sagostunder, till frukost i klassrummet, mat till utflykter om eleverna inte vill 
ha pastasallad, som tydligen är vanligt, och insamlingar till klassresor på 
hårresande summor.  
 
Vad som är en obetydlig avgift är naturligtvis subjektivt och beror dels på hur 
många barn det finns i familjen, vilken inkomst föräldrarna har och om det 
finns en eller två vårdnadshavare till barnet.  
 
När det, som i Tomelilla, saknas gemensamma riktlinjer gällande vad som är 
obetydliga avgifter är risken att olika skolor, och i värsta fall olika klasser på 
samma skola, tolkar begreppet på olika sätt. För att få till en enhetlig syn på 
obetydliga avgifter behöver det finnas gemensamma riktlinjer i Tomelilla 
kommuns skolor.   
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§ 73 forts.

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar därför 
 
att det upprättas gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor. 

att ett tak sätts för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett 
läsår 
 
att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband 
med skolutflykter.” 

Förvaltningen, genom biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, lämnar 
följande yttrande:

Avgifter i skolan
Skolan ska huvudsakligen vara avgiftsfri. Det är den som driver skolan, 
huvudmannen, som ansvarar för det.    

    
Grundskolan och motsvarande skolformer samt förskoleklassen
Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men 
det får finnas enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en 
färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.
Även små kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om 
de förekommer vid upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det 
när man planerar aktiviteter.

Skolresor och andra aktiviteter
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under 
ett läsår förekomma kostnader, det måste dock vara frivilligt. Avgiften får 
inte vara högre än huvudmannens självkostnad. Skolresor och liknande 
aktiviteter ska vara öppna för alla elever oavsett om de bidragit med en 
frivillig avgift eller inte. Bestämmelserna gäller för förskoleklassen, 
grundskolan och motsvarande skolformer liksom för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.

Prövning
Vid prövning, för att klargöra om eleven har de kunskaper som krävs för ett 
betyg, kan skolan ibland få ta ut en avgift. Det gäller för grundskolan, 
gymnasieskolan, komvux och sfi eller motsvarande utbildning. 

Gemensamma riktlinjer för de kommunala grundskolorna i Tomelilla 
kommun hade ökat likvärdigheten mellan skolorna.
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Skolmåltider
 I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat 

utan kostnad.
 I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är det elevens hemkommun 

som bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte.
 En fristående skola får inte ta ut någon avgift om hemkommunen 

redan har betalat för skolmaten i sin ersättning till den fristående 
skolan.

Tomelillas grundskolor serverar mat till samtliga elever vid utflykter. Det 
finns ett begränsat antal rätter att välja mellan som utflyktsmat till exempel 
pastasallad eller hamburgare, val av rätt görs efter utflyktens karaktär, 
geografisk plats och tillagningsmöjligheter, till exempel tillgång till grill.
Att erbjuda maträttsalternativ utöver ett vegetariskt alternativ vid en utflykt 
kräver ytterligare arbetsinsats från både köks- och skolpersonal, ytterligare 
förberedelse av flera olika matvaror samt val av maträtt för varje elev inför 
utflykten (för att inte större mängd mat ska bäras med, vilket skulle öka 
matsvinnet då maten inte kan tas omhand efteråt).

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på riktlinjernas utformning gällande avgifter kan det innebära att 
verksamheten får ökade kostnader. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en ökning av 
arbetsuppgifter vilket medför en kostnad. 

Barnperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ökar likvärdigheten för eleverna. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en större valfrihet för 
eleverna.

Miljöperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ger ingen miljöpåverkan.
Ytterligare valmöjligheter för eleverna av utflyktsmat kan innebära ett större 
matsvinn.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de två första att-satserna i yrkandet 
och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 58/2020, Ks 2020.1566.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 122/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 257/2029:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens utbildningsutskott § 12/2020: 
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla de två första att-satserna i yrkandet och anse 
den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

Familjenämnden § 26/2020:
Förvaltningen föreslår familjenämnden att bifalla de två första att-satserna i 
yrkandet och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens 
yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de två första att-satserna i yrkandet 
och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen § 58/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de två första att-satserna i yrkandet 
och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

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

Christer Yrjas (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:
Sara Anheden (S)
Inger Åbonde (S)
Familjenämnden
Skolchef Johan Holmqvist
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 74 Dnr KS 2019/209

Svar på motion angående energibesparing i fastigheter

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med förvaltningens yttrande 
samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan 
hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Reservation
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Paul Lennartsson, Peo 
Örnsved, Anders Rosengren, Kent Olofsson och Thony Blomgren) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående 
energibesparing i fastigheter med följande lydelse: 

”Fastigheter står för en betydande del av energianvändningen i samhället. Att 
optimera byggnaderna och deras tekniska installationer för att minska 
energibehovet är en förutsättning för om vi ska lyckas med att minska våra 
CO2 utsläpp. Den minskade energianvändningen ger även positiva 
ekonomiska effekter i form av minskade driftkostnader, ineffektiva 
byggnader innebär att vi betalar för energi som inte behövt använda.

Vi står inför en klimatkris och måste därmed identifiera där vi kan nå störst 
besparing på våra investeringar.

Vi yrkar
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet för att

 identifiera de objekt som utifrån boverkets nyckeltal uppvisar en hög
energianvändning.

 Presentera vilka åtgärder och investeringsvolym som krävs för att 
minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisa 
återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad 
minskad energianvändning till investeringsberedningen. ”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2020 att överlämna 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnad ställer sig positiv till motionärens förslag till identifikation 
av de fastigheterna med högst energiförbrukning. Vi föreslår att de 5 främsta 
fastigheter med högst energiförbrukning väljs ut och förslag till åtgärder och 
investering tas fram i enlighet med motionärens förslag till 
investeringsberedning. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Barnperspektivet
Minskad energianvändning ger en mindre global klimatpåverkan.

Miljöperspektivet
Med energieffektivisering bidrar vi till en minskad energianvändning. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med förvaltningens yttrande 
samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan 
hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 59/2020, handlingsid: Ks 2020.1567.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 142/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
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Samhällsbyggnadsnämnden § 15/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifalla motionen med förvaltningens förslag till yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2020:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med förvaltningens yttrande 
samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan 
hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Kommunstyrelsen § 59:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med förvaltningens yttrande 
samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan 
hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Holmberg (MP), Sander Dijkstra (M) med flera yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Per Gustafsson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.

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

Beslutet skickas till:
Mikael Holmberg (MP)
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Teknisk chef Ulrika Olsson
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 75 Dnr KS 2019/105

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 4: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 fullmäktige över hur 
många av nämndens beslut som inte verkställts inom tre månader från 
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt 
hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Om en person har 
erbjudits men tackat nej räknas dagarna från erbjudet datumet till verkställt 
datum enligt praxis från tidigare domar. En kommun som inte verkställer 
gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas en särskild avgift enligt 
LSS § 28 a. 

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

Beslut som har rapporterats som verkställt under perioden. 
Beslut från 2018-07-02. Verkställt 2019-10-01. Väntetid från första 
erbjudandet till verkställt 330 dagar.

Tidigare redovisning. Totalt nio beslut enligt 9§p.9 LSS har inte kunnat 
verkställas inom 90 dagar och har därför rapporterats till IVO 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. Sex kvinnor och tre män har rapporterats. 
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§ 75 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.
9. Beslut från 2018- 08-29. Verkställt 2019-09-01. Väntetid 180 dagar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 61/2020, handlingsid: Ks 2020.1569.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 12/2020: Vård och omsorgsnämnden beslutar 
överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 61/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Kf § 76 Dnr KS 2019/106

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 2019

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

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

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under 2019 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats till IVO som ej 
verkställda. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 62/220, handlingsid: Ks 2020.1570.
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§ 76 forts.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 14/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 62/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Kf § 77 Dnr KS 2020/67

Motion - Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barn

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Linda Ekelund (V) har lämnat in motion om tillfälligt höjt 
försörjningsstöd med följande lydelse: 

”I kristider blir klassklyftorna extra tydliga, och därför anser vi i 
Vänsterpartiet att det är viktigt att vidta åtgärder som hjälper de svagaste i 
samhället. Många människor drabbas hårt på olika sätt för tillfälle, inte minst 
de som redan tidigare hade det tufft.

Med anledning av Covid-19 så bedriver gymnasieskolor numera sin 
undervisning på distans. Detta innebär ökade matkostnader i hemmet för 
många familjer och slår extra hårt mot de som idag uppbär försörjningsstöd. 
För en del barn är lunchen i skolan den enda lagade mat man får på en dag. 
Därför vill vi i Vänsterpartiet se ett tillfälligt höjt försörjningsstöd så att de 
barn som idag lever i ekonomisk utsatthet inte drabbas hårdare än övriga.

Vi vill att de familjer med gymnasieelever som idag uppbär försörjningsstöd 
skall få en tillfällig höjning för att kompensera de ökade matkostnader som 
beslutet att bedriva gymnasiestudier på distans innebär. Vid framtida beslut 
om stängning av förskolor och grundskolor bör detta beslut även omfatta 
barnfamiljer med elever där.

Mot bakgrund av detta yrkar vi i Vänsterpartiet följande:

 Att förvaltningen skyndsamt tar fram ett förslag på en tillfällig höjning 
av försörjningsstöd till de familjer som har barn i gymnasieutbildning

 Att förvaltningen skyndsamt tar fram kostnadsberäkning och förslag 
på finansiering”
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§ 77 forts.

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

Beslutsunderlag
Motion - Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barn, handlingsid: Ks 2020.1308.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 78 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Marianne Åkerblad (M) som 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Marianne Åkerblad (M) från 
uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar utse Emil Ekstrand (M) till ny 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige i stället för Marianne Åkerblad (M).

Ärendebeskrivning
Marianne Åkerblad (M) har i skrivelse daterad den 24 mars 2020 inkommit 
med avsägelse från uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Marianne Åkerblad (M) som 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige, handlingsid: Ks 2020.1263.
_________

Beslutet skickas till:
Marianne Åkerblad (M)
Emil Ekstrand (M)
Löneenheten, Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kf § 79 Dnr KS 2018/286

Val av styrelse, ordförande, ombud, ombudsersättare 
och lekmannarevisor till Österlen VA AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Sander Dijkstra (M) till ordförande 
samt Per Skoog (S) och Jonas Olsson (SD) till ledamöter i styrelsen för 
Österlen VA AB för tiden till slutet av ordinarie bolagsstämma 2023.

Kommunfullmäktige beslutar välja Leif Sandberg (C) till ombud och Tina 
Bergström-Darrell (S) till ombudsersättare att företräda Tomelilla kommun 
vid Österlen VA AB:s bolagsstämmor fram till och med den 31 december 
2022.

Kommunfullmäktige beslutar välja Ulla-Christina Lindberg (S) till 
lekmannarevisor för Österlen VA AB för tiden till slutet av ordinarie 
bolagsstämma 2023.

Ärendebeskrivning
VA-bolagets interimsstyrelse har beslutat att första bolagsstämman med det 
nya bolaget Österlen VA AB (ÖVAAB) ska hållas i Tomelilla torsdagen den 
25 juni kl. 13.00.

Vid denna bolagsstämma ska tre ledamöter för respektive kommun väljas till 
styrelsen. Mandatperioden ska gälla till slutet av den ordinarie bolagsstämman 
som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige, det vill säga 
bolagsstämman 2023. Enligt bolagsordningen är det Tomelilla kommun som 
ska nominera den första ordföranden för bolaget.  
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§ 79 forts.

Vid bolagsstämman ska ett ombud från Tomelilla kommun företräda 
kommunens aktier i bolaget. Samma sak gäller givetvis för kommande 
bolagsstämmor. Mandattiden för ombudet ska vara fram till och med den 31 
december 2022. Även en ombudsersättare bör väljas.

Kommunfullmäktige ska också välja en lekmannarevisor till bolaget. I 
enlighet med Kommunallagen 10:5 ska en av kommunens revisorer väljas till 
lekmannarevisor. Mandattiden gäller för tiden till slutet av ordinarie 
bolagsstämma 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Bolagsstämman kommer att fastslå vilka arvoden som ordförande, vice 
ordförande och ledamöter i bolaget kommer att erhålla. Det är bolaget som 
kommer att betala arvodena.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit något som berör barn i detta ärende.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit något som berör miljön i detta ärende.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar föreslå tre ledamöter till bolagsstyrelsen för 
Österlen VA AB, varav en av ledamöterna även föreslås som ordförande för 
bolagsstyrelsen, för tiden till slutet av ordinarie bolagsstämma 2023.

Kommunfullmäktige beslutar välja ett ombud samt en ersättare för ombudet 
att företräda Tomelilla kommun vid Österlen VA AB:s bolagsstämmor fram 
till och med den 31 december 2022.

Kommunfullmäktige beslutar välja en lekmannarevisor för Österlen VA AB 
för tiden till slutet av ordinarie bolagsstämma 2023.
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§ 79 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1731.
Revisorerna § 19/2020, Förslag till lekmannarevisor i det nya VA-bolaget för 
Simrishamns och Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1685.
_________

  
   

Beslutet skickas till:
Sander Dijkstra (M)
Per Skoog (S)
Jonas Olsson (SD)
Leif Sandberg (C)
Tina Bergström-Darrell (S)
Ulla-Christina Lindberg (S)
Simrishamns kommun
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
Löneenheten i Ystad
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Kf § 80 Dnr KS 2020/86

Interpellation från Thony Blomgren (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) 
angående skjutningar och eskalerande kriminalitet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att 
ges vid nästa fullmäktigesammanträde den 22 juni 2020.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har i interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Leif Sandberg (C) framfört följande: 

”Under senare tid har det skett ett flertal mycket allvarliga kränkningar på 
vårt frihetliga demokratiska samhälle och vårt sätt att leva i form av flera 
mordförsök och skjutningar på öppen gata i centrala Tomelilla. Detta har 
bland annat inträffat mitt på blanka eftermiddagen några 10-tal meter från en 
av kommunens största skolor med småbarn från förskoleklass.

Denna exceptionellt grova brottslighet har förbigåtts av vårt kommunala 
styre med kompakt tystnad. Det handlar absolut inte längre om s.k. 
”Upplevd otrygghetskänsla” eller för den delen en ”Ökad 
anmälningsbenägenhet”, utan detta är faktum och medborgarna är med rätta 
oroliga.

Frågorna är lika självklara som uppenbara.
 Planerar styret för någon form trygghetshöjande åtgärder, vad består 

dessa i så fall i?
 Planerar styret för relevant information ifråga om exempelvis skydds- 

och säkerhetstänk, trygghetsskapande, beteendefrågor eller annat till 
berörda i allmänhet och till oroade målsmän med småbarn i 
synnerhet?

 Planerar styret några konkreta fysiska säkerhetsåtgärder?
 Dvs, kan medborgarna framöver förvänta sig handlingskraft och 

kraftsamling från sin kommunala ledning i fråga om den rådande 
eskalerande grova brottsligheten?”
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§ 80 forts.
  
Beslutsunderlag
Interpellation från Thony Blomgren (SD) till kommunstyrelsens ordförande 
Leif Sandberg (C) angående skjutningar och eskalerande kriminalitet, 
handlingsid: Ks 2020.1608.
_________

Beslutet skickas till:
Leif Sandberg (C)
Thony Blomgren (SD)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 81 Dnr KS 2020/88

Motion - Vita jobb

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Peter Boström (S) har lämnat in motion – ”Vita jobb” vid offentlig 
upphandling med följande lydelse: 

”När offentliga upphandlingar styrs hårt av inbyggda krav på lägsta möjliga 
pris, riskerar det att bli en stark motor för svart verksamhet och social 
dumpning genom låga löner, dåliga arbetsvillkor och/eller skadlig 
verksamhet. Vi har ett ansvar att skydda arbetskraften med svenska 
kollektivavtal gentemot risken för oseriösa arbetsgivare som underbetalar 
sina arbetare och skickar skattepengar ut ur landet.

För att förbättra villkoren för arbetstagare som är sysselsatta via kommunens 
upphandlingar har en modell tagits fram som kallas ”Vita Jobb”. Modellen 
bygger på fyra grundpelare:

 Krav på att företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga 
villkor utifrån de begränsningar som Lavallagen anger. Det innebär att 
företagen måste betala avtalets minimilöner och i övrigt tillämpa de 
avtalsregler som offentliga upphandlare har laglig rätt att ställa krav 
på. Det gäller exempelvis regler om ob- och övertidsersättningar, 
arbetstidsregler, semesterersättningar och traktamenten i det 
kollektivavtal som styr arbetet i den bransch som upphandlingen 
gäller. Kravet gäller bara de anställda som utför de upphandlade 
arbetsuppgifterna.

 Krav på att eventuella underentreprenörer omfattas av samma regler 
och att huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer följer 
reglerna. 

 Uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt 
eventuellt skadeståndsanspråk. Kommunen kan kräva kompensation 
för de merkostnader som en ny upphandling innebär. 

64



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 81 forts.

 Företaget förbinder sig att visa relevanta handlingar för de 
kontrollanter som kommunen väljer att anlita. Även 
underentreprenörer kan kontrolleras. 

Malmö Stad har fått godkänt att använda sig av modellen. Konkurrensverket 
har utrett modellen och kommit fram till att den inte bryter mot reglerna.  

Vi yrkar därför att:

 Tomelilla kommun med dess helägda bolag börjar tillämpa modellen 
Vita Jobb vid offentliga upphandlingar.”

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

Beslutsunderlag
Motion - "Vita jobb" vid offentlig upphandling, handlingsid: Ks 2020.1673.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 82 Dnr KS 2020/89

Motion - Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya 
exploateringar

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion – 
Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya exploateringar med 
följande lydelse: 

”Tomelilla kommun växer. Det är länge sedan så många nya bostäder byggs 
och områden växer fram. Att intresset för att bo och leva i Tomelilla ökar är 
positivt ur många olika aspekter. 

När nu områdena på Karlsborg byggs ut görs detta utifrån en detaljplan som 
togs fram redan innan Andra Världskriget bröt ut. Av detaljplanen kan man 
exempelvis läsa att uthus får inredas så att gårdskarl kan flytta in. Vi menar 
att det är orimligt att kommunen under 2010-talet exploaterar nya områden 
som bygger på en detaljplan som beslutades på 1930-talet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 

att före beslut om exploatering av mark för bostadsändamål, ska en äldre 
detaljplan uppdateras till, vid exploateringstillfället, aktuell standard och   
regler.

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

Beslutsunderlag
Motion - Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya exploateringar, 
handlingsid: Ks. 2020.1674.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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