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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 september 2020

Justerandes sign

Beslutande
Per-Martin Svensson (M) §§ 83-105, 107-131
Ewa Carnbrand (M) Sander Dijkstra (M) §§ 83-102, 104-131
Marianne Åkerblad (M) §§ 83-103, 105-131
Margith Svensson (M) §§ 83-100, 102-131
Leif Sandberg (C) §§ 83-104, 106-131
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) §§ 83-105, 108-131
Torgny Larsson (S) Ida Bornlykke (S)
Sejdi Karaliti (S) Tina Bergström-Darrell (S)
Anders Throbäck (S) Peter Boström (S)
Anne-Maj Råberg (S) Helén Bladh (S)
Mona Nihlén (V) Linda Ekelund (V) 
Mikael Holmberg (MP) Per Gustafsson (SD)
Peo Örnsved (SD) Anders Rosengren (SD)
Kent Olofsson (SD) Tina Malm (SD)
Thony Blomgren (SD) Jonas Olsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Kenneth Strömbeck (M), ersättare för Gunnel Andersson (M)     
Alexander Verweij Svensson (M), ersättare för Bertil Fredlund (M)
Lennart Johansson (M), ersättare för Emil Ekstrand (M)
Kristin Skoog (S) §§ 83-100, 102-103, 105-131, ersättare för Inger Åbonde (S)
Birger Hörberger (SD), ersättare för Paul Lennartsson (SD)
Jan Gustafsson (SD), ersättare för Martin Åkesson (SD)  

Ej tjänstgörande ersättare
Inga ytterligare närvarande ersättare.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 september 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige

§ 83 Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
§ 84 Ändringar i föredragningslistan
§ 85 Enkla frågor
§ 86 Informationsärenden
§ 87 Informationsärende - Delårsrapport januari-april 2020 - Tomelilla kommun
§ 88 Informationsärende - Medarbetarpolicy Tomelilla kommun
§ 89 Informationsärende - Revisorernas granskning av måltidsverkstan
§ 90 Informationsärende - Ordförandebeslut angående ny lag om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen
§ 91 Informationsärende - Ordförandebeslut om eldningsförbud i Tomelilla kommun
§ 92 Svar på interpellation från Thony Blomgren (SD) till kommunstyrelsens 

ordförande Leif Sandberg (C) angående skjutningar och eskalerande kriminalitet
§ 93 Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2021
§ 94 Uppdrag att arbeta fram landsbygds- och tätortsprogram
§ 95 Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
§ 96 Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens 

miljöförbund med anledning av överflyttning av beslut gällande alkoholtillstånd 
m.m. 

§ 97 Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne
§ 98 Utökad investeringsram för VA 2020
§ 99 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
§ 100 Tomtpriser för energineutrala bostäder
§ 101 Årsredovisning 2019 - Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)
§ 102 Årsredovisning 2019 - Kommunassurans Syd Försäkrings AB
§ 103 Årsredovisning 2019 - Leader Sydöstra Skåne
§ 104 Årsredovisning 2019 - Föreningen Österlens folkhögskola
§ 105 Årsredovisning 2019 - Biogas Ystad Österlen ek för
§ 106 Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)
§ 107 Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM)
§ 108 Svar på motion angående klimatnödläge
§ 109 Svar på motion angående gratis kaffe till kommunanställda
§ 110 Svar på motion – Digitalt voteringssystem
§ 111 Svar på motion angående bin och blommande ängar
§ 112 Svar på motion angående träd som klimatskal
§ 113 Svar på motion - Webbsänd kommunfullmäktige
§ 114 Svar på motion om att införa skolresa till koncentrations- och  förintelselägret 

Auschwitz-Birkenau
§ 115 Svar på motion - Uppmärksamma även lång och trogen tjänst inom Daglig 

verksamhet
§ 116 Svar på motion angående klimatanpassning
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 117 Svar på motion - Vita jobb
§ 118 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 1:a kvartalet 2020
§ 119 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) 1:a kvartalet 2020
§ 120 Motion - Offentligt drivna vårdboenden
§ 121 Motion om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen
§ 122 Avsägelse från Kaj Nilsson (SD) som revisor i Tomelilla kommun samt 

lekmannarevisor i Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB
§ 123 Alice Jönsson (C) är inte längre valbar pga flytt
§ 124 Avsägelse från Matilda Björk (C) som ledamot och vice ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden
§ 125 Avsägelse från Walter Borggren (S) som ledamot i överförmyndarnämnden och 

ersättare i valnämnden
§ 126 Avsägelse från Jonas Olsson (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
§ 127 Motion - Ungdomspolitiskt handlingsprogram
§ 128 Motion angående bikupor
§ 129 Motion - Inrätta ett föreningsledarpris
§ 130 Avsägelse från Christian Björkqvist (C) som ersättare i kommunstyrelsen
§ 131 Motion angående tiggeriförbud
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 83 Dnr KS   

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare

Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den
11 september 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 11 september 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 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 84 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

Kommunfullmäktiges beslut
På förslag av ordförande Christer Yrjas (C) beslutar kommunfullmäktige om 
följande ändringar i föredragningslistan:

- Ärende 12 Särskild beredning för organisations- och arvodesfrågor 
2020-2022 utgår.

_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 85 Dnr KS 2020/4

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna. 

Kommunfullmäktige beslutar att Per Gustafssons (SD) fråga till 
familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) om skoltider får ställas.

Kommunfullmäktige beslutar att Sara Anhedens (S) fråga till 
familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) om avgifter i skolan får 
ställas.

Kommunfullmäktige beslutar att Anders Throbäcks (S) fråga till 
familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) angående skolplanen får 
ställas.

Kommunfullmäktige beslutar att Mona Nihléns (V) fråga till vård och 
omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) om heltid som norm 
får ställas.

Kommunfullmäktige beslutar att Linda Ekelunds (V) fråga till 
familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) angående Freezonen får 
ställas.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har till familjenämndens ordförande Christer 
Yrjas (C) framställt följande fråga:

”I Smedstorp och båda våra F-6 skolor i centralorten ligger i närheten av 
järnvägen. Många av våra barn behöver korsa järnvägen till och från skolan, 
vilket är en stor säkerhetsrisk.

Idag tar inte skolan hänsyn till tågtider när man sätter scheman för 
skolgången, vilket medför att vissa av barnen på väg till och/eller från skolan 
behöver passera järnvägen precis när tåget kommer.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 85 forts.

Det borde inte vara alltför svårt att sätta schemat så att barnen passera 
järnvägen när inte tåget kör förbi.

Med anledning av detta vill jag fråga Familjenämndens ordförande Christer 
Yrjas:

- Varför slutar barnen så att de behöver passera järnvägen precis när 
tåget passerar?”

Familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) svarar:

”Att lägga schema för skoleleverna är inte lätt med många parametrar som 
ska tas hänsyn till. En stor andel av eleverna åker skolskjuts och det sätter 
ramarna för när skoldagen slutar. Att även väga in vilka tider som tåget 
passerar är inte görligt.”

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

” Vid fullmäktiges sammanträde den 4 maj i år bifölls motionen om 
avgiftsfriskola. Trots detta fortsätter skolorna skicka ut brev där de 
uppmanar föräldrar att skicka med macka, extra fika och frukt till skolan. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga familjenämndens ordförande

När tänker nämnden se till så att fullmäktiges beslut verkställs?”

Familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) svarar:
”Förvaltningen har gjort en utredning och Familjenämnden kommer att 
hantera den på inkommande fredags familjenämndsmöte.”

Anders Throbäck (S) har till familjenämndens ordförande Christer 
Yrjas (C) framställt följande fråga: 

” Den 23 oktober 2017 ställde undertecknad en fråga här i 
kommunfullmäktige med samma innebörd som idag. Då, för 3 år sedan, 
frågade jag varför det tagit 1,5 år med skolplanen och varför 
skolutvecklingsgruppen fortfarande inte var färdig med planen. Så min fråga 
idag blir precis densamma som i oktober 2017:
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 85 forts.

Vad händer med arbetet av Skolplanen/Visionsdokumentet?”

Familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) svarar:
”Skolvisionen har behandlats av Fnuu, familjenämndens utbildningsutskott 
och ligger för beslut till Familjenämnden inkommande fredag, den 25 
september.”

Mona Nihlén (V) har till vård och omsorgsnämndens ordförande 
Marianne Åkerblad (M) framställt följande fråga: 

” Heltid som norm är numera infört i Tomelilla. Vi kan vara stolta över det, 
vi är därmed en föregångskommun för många andra kommuner. Dock 
skedde förändring på för kort tid och medförde bland annat problem med 
schemaläggning vilket ledde till stress och missnöje bland delar av 
personalen. Det hade kunnat förhindras genom att på försök införa 
förkortad arbetstid, vilket också skulle ha varit ett sätt att visa uppskattning 
till personalen.

Vad föreslår du för insatser för att få heltid som norm att fungera på ett optimalt sätt?”

Vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) 
svarar:

” Förändring skapar oro. Detta är ett känt faktum. Ett stort antal 
medarbetare valde heltid som norm. Samtidigt drabbade pandemin oss. Det 
är helt förståeligt att det uppstod stress och oro.

Om man valde heltid måste man också vara införstådd med att det skulle 
innebära att man ibland måste byta arbetsplats för att schemats timmar skulle 
fyllas. 

Situationen har nu stabiliserats och vi har hållbara scheman vilket innebär att 
vi följer arbetstidslagen gällande dygnsvila och veckovila. Medarbetarna har 
även fått inflytande genom att önska fridagar.

Att sänka arbetstiden skulle bli kostsamt och dessutom behövs alla händer i 
dessa pandemitider.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 85 forts.

Vi är inne i stor förändring men vi är förhoppningsfulla inför framtiden. Vi 
står inte ensamma utan har ständiga dialoger med Kommunal för att komma 
vidare i arbetet.

Vi har pilotprojekt på två enheter där medarbetarna får lägga sina scheman 
själva. Något vi måste lägga kraft på är bemötande och introduktion. 
Kommer man till en ny arbetsplats måste man bli väl bemött.”

Linda Ekelund (V) har till familjenämndens ordförande Christer Yrjas 
(C) framställt följande fråga:

” På Familjenämndens sammanträde den 28 augusti valde den styrande 
minoriteten, med stöd från SD, att säga upp det avtal kommunen haft med 
Freezonen.

Freezonen, en kvinno-, tjej- och brottsofferjour som gjort ett bra jobb dit 
Tomelillakvinnor i alla åldrar sökt sig, är nu hänvisade till det nya 
föreningsbidrag vars riktlinjer antogs på samma nämnd. Ett bidrag som man 
på intet vis kan använda som en byggsten i ett långsiktigt arbete för de utsatta 
medborgarna från vår kommun.

Min fråga till familjenämndens ordförande är:
Vilket stöd kan föreningar som Freezonen väntas få? När ansökan t.ex. kan 
avvisas om ansökta medel inte ryms i budgeterad ram är det intressant att 
höra hur Alliansen prioriterar frågan i sin budget för 2021.”

Familjenämndens ordförande Christer Yrjas (C) svarar:
”Tanken är att utrymmet för föreningsstöd ska vara lika stor som tidigare år. 

För handlingsutrymme finns en skrivning i föreningsstödet om att nämndens 
budgetram kan sätta en gräns för möjligheten att bevilja medel.”
  
Beslutsunderlag
Fråga från Per Gustafsson (SD) till familjenämndens ordförande Christer 
Yrkas (C) om skoltider, handlingsid: Ks 2020.2691.

Fråga från Sara Anheden (S) till familjenämndens ordförande Christer Yrjas 
(C) om avgifter i skolan, handlingsid: Ks 2020.2724.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 85 forts.

Fråga från Anders Throbäck (S) till familjenämndens ordförande Christer 
Yrjas (C) angående skolplanen, handlingsid: Ks 2020.2725.

Fråga från Mona Nihlén (V) till våd och omsorgsnämndens ordförande 
Marianne Åkerblad (M) om heltid som norm, handlingsid: Ks 2020.2726.

Fråga från Linda Ekelund (V) till familjenämndens ordförande Christer Yrjas 
(C) angående Freezonen, handlingsid: Ks 2020.2727.

Svar på fråga om skoltider, handlingsid: Ks 2020.2759.

Svar på fråga om avgifter i skolan, handlingsid: Ks 2020.2761.

Svar på fråga angående skolvision, handlingsid: Ks 2020.2760.

Svar på fråga från Mona Nihlén (V) om heltid som norm, handlingsid: Ks 
2020.2766.

Svar på fråga angående Freezonen, handlingsid: Ks 2020.2762.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 86 Dnr KS   

Informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under perioden 22 april och 7 september 2020 har fem motioner och en 
interpellation inkommit:

 Motion – Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barn
 Motion – Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya exploateringar
 Motion – Vita Jobb
 Motion – Offentligt drivna vårdboende
 Motion om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen
 Interpellation från Thony Blomgren (Sd) till kommunstyrelsens 

ordförande Leif Sandberg (C) angående skjutningar och eskalerande 
kriminalitet

Under perioden 22 april och 7 september 2020 har fem nya 
medborgarinitiativ inkommit:

 Medborgarinitiativ – Behåll och modernisera gatubelysningen 
småbyarna

 Medborgarinitiativ – Utegym i Lunnarp
 Medborgarinitiativ – Cykel- och gångstig nor om Skåne Tranås till 

gamla landsvägen
 Medborgarinitiativ – Sänk tillåten hastighet utefter Gårdlösavägen
 Medborgarinitiativ – Inför övre åldersgräns i kommunfullmäktige

  
Beslutsunderlag
Information om inkomna motioner och interpellationer, handlingsid: Ks 
2020.2712.
Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ, handlingsid: Ks 
2020.2713.
________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 87 Dnr KS 2020/115

Informationsärende - Delårsrapport januari-april 2020 
(TB1) Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning ska en förenklad tertialuppföljning för perioden 
januari-april lämnas av styrelsen och nämnder. Uppföljningen ska redovisa 
ackumulerat ekonomiskt resultat till och med 30 april samt prognosticerat 
ekonomiskt resultat för helåret.

Prognosen för 2020 är ett resultat på 6,1 mnkr vilket är 10,3 mnkr sämre än 
budget. Den största avvikelsen är det kraftigt nedreviderade skatteunderlaget 
som befaras med anledning av pågående pandemi. Familjenämnden 
prognostiserar ett underskott på 3 mnkr framförallt beroende på ökade 
kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt kommunal 
vuxenutbildning. Samhällsbyggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden 
prognostiserar mindre överskott. 

Måluppfyllelsen bedöms vara god. Avvikelserna beror framförallt på Covid 
19 och dess konsekvenser. 

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna för 2020 
och uppföljningar har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har 
vidtagits.

Ekonomiska konsekvenser
Det prognostiserade resultatet innebär att åtgärder måste vidtas för att nå en 
budget i balans. Uppföljning av avvikelser kommer att ske. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som 
vidtagits. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 87 forts

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som 
vidtagits. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 72/2020, handlingsid: Ks 2020.2100.
Tertialrapport 1 år 2020 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1994.  

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 72/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till familjenämnden att vid 
kommunstyrelsens möte i augusti redovisa vilka åtgärder nämnden vidtar för 
att nå balans i budgeten samt att lägga tertialrapport 1 till handlingarna. 
_________

14



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 88 Dnr KS 2020/95

Informationsärende - Medarbetarpolicy Tomelilla 
kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för arbetsgivaren och 
medarbetarna att utveckla verksamheterna och nå uppsatta mål är en 
medarbetarpolicy ett mycket viktigt styrdokument. 2019 beslutades om en ny 
ledarpolicy som ett första steg för att därefter under hösten inleda en process 
med att arbeta fram en ny medarbetarpolicy för Tomelilla 
kommunförvaltning. Sammantaget är dessa två dokument inte bara 
utvecklings- och målstyrningsdokument utan även ett led i att profilera 
Tomelilla kommun i att vara en attraktiv arbetsgivare och nå de tre 
övergripande målen Hållbar utveckling, delaktighet och egenmakt samt 
trygghet och hälsa.

Processen inleddes genom att samtliga arbetstagare fick tycka till och 
återkoppla kring vilka värdeord som skulle ligga till grund för policyn. För att 
följa den struktur som kommunens ledarpolicy bygger på så beslutades i 
samverkan att även bygga medarbetarpolicyn utifrån samma rubriker vilka är 
Måluppfyllelse, Att Skapa värde, Att samspela, Att leda sig själv och Att vilja 
lyckas.

I processen har även en referensgrupp, bestående av sju 
arbetstagarrepresentanter som anmält sitt intresse, varit delaktiga. 
Kontinuerlig återkoppling har skett i central samverkan där fackliga 
organisationer deltagit med värdefulla synpunkter och förslag på justeringar.

Arbetsgivaren har förhandlat enligt MBL 19 § samt förhandlat enligt MBL 11 
§ gällande arbetsgivarens förslag till medarbetarpolicy där endast positiv 
återkoppling givits från samtliga fackliga organisationer. Justering av 
protokoll från MBL 11 § beräknas vara justerat i maj månad. 

15



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 88 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på ekonomin. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på miljön. 
  
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 75/2020, handlingsid: Ks 2020.2109.
Medarbetarpolicy Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1759.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2020:
Kommunstyrelsen beslutar anta medarbetarpolicyn, handlingsid: Ks 
2020.1759. 

Kommunstyrelsen § 75/2020:
Kommunstyrelsen beslutar anta medarbetarpolicyn, handlingsid: Ks 
2020.1759.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 89 Dnr KS 2020/38

Informationsärende - Revisorernas granskning av 
måltidsverkstan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun 
granskat måltidsverkstan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen har bedrivit och samhällsbyggnadsnämnden bedriver en 
ändamålsenlig måltidsverksamhet för kommunens brukare och elever. 
Den sammanfattande bedömningen att det finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning i måltidsverkstans organisation vad gäller den dagliga 
verksamheten. Under kommunstyrelsen uppfattades inte ansvarsfördelningen 
som tydlig i och med att måltidsverkstans verksamhetschef arbetade under 
kultur- och fritidsnämnden samtidigt som kommunstyrelsen var ansvarig för 
måltidsverkstan. Efter bytet till samhällsbyggnadsnämnden uppfattas 
styrningen kunna ha bättre förutsättningar eftersom måltidsverkstans 
verksamhetschef arbetar under samma nämnd som måltidschefen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna 
samhällsbyggnadsnämnden att: 

 inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, samt 
 dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och vilka 

åtgärder som vidtas med anledning av detta.

Förvaltningen, genom enhetschef Teknik och service Ulrika Olsson, 
framför följande:

Vi har tagit del av granskningsrapporten från Ernst & Young och anser 
att den är saklig och tydlig. Utifrån granskningsresultat från revisorerna 
kommer måltidsverkstaden ingå i den ordinarie ekonomiska 
uppföljningsprocessen. Menar revisorerna att måltidsverkstan ska ha ett eget 
mål i samhällsbyggnadsnämnden ställer sig förvaltningen ytterst tveksamma 
till detta, men om revisorerna menar att målen ska inkluderas i nämndens mål 
ställer vi oss positiva till detta. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 89 forts.

Enkätundersökningen genomförs bland de äldre genom pappersenkät med 
samma frågeställning gång till gång. För barnen har vi en maskin med ledsna 
och glada smileys som barnen trycker på i samband med måltiden. 
Denna maskin alternerar mellan skolorna under året. Utifrån dessa resultat 
får vi kundnöjdheten. Måltidsverkstan medverkar även vid matråd och tar del 
av ev synpunkter. 

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

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.
  
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 27/2020, handlingsid: Ks 2020.1745.
Missiv granskning av måltidsverkstan, handlingsid: Ks 2020.642.
Granskningsrapport måltidsverkstan, handlingsid: Ks 2020.457.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 27/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta yttrandet avseende granskningen av 
Måltidsverkstan från Ernst & Young.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 90 Dnr KS 2020/118

Informationsärende - Ordförandebeslut angående ny 
lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med en skrivelse till 
Tomelilla kommun om ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Lagen är inte antagen ännu men ska om den antas gälla 1 
juli till den 31 december 2020.

Förslaget innebär att kommunerna får tillsynsansvaret för den nya lagen. 
Miljöförbundet lägger fram två alternativa förslag, antingen att varje kommun 
själv genomför tillsynen eller att kommunerna beslutar att överföra 
tillsynsansvaret till miljöförbundet. 

Tomelilla kommun ser inte det som ett alternativ att själv genomföra denna 
tillsyn. Miljöförbundet har betydligt bättre möjligheter att klara av det 
eftersom de utför tillsyn på flera andra områden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan vid sitt sammanträde 
den 10 juni 2020, ksau § 143/2020, och beslutade då att uppmana 
kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) att fatta ett 
ordförandebeslut om att överföra tillsynsuppgifterna som följer av lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.

Ekonomiska konsekvenser
Staten avser tillskjuta 75 mnkr för de utökade tillsynsuppgifterna för 
kommunerna. Den del av statens medel som tillfaller Tomelilla kommun bör 
överföras till miljöförbundet om det är de som genomför tillsynen.
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TOMELILLA KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 90 forts.

Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt att tillsyn sker på aktuella 
serveringsställen.

Miljöperspektivet
Frågan berör inte miljön nämnvärt.

Uppföljning
Lagen är tillfällig och ska gälla 1 juli till 31 december 2020. Om inte lagen 
förlängs så avslutas miljöförbundets uppdrag automatiskt vid årsskiftet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 99/2020, handlingsid: Ks 2020.2580.
Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, handlingsid: Ks 
2020.2068.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppmana kommunstyrelsens 
ordförande Leif Sandberg (C) att fatta ett ordförandebeslut om att överföra 
tillsynsuppgifterna som följer av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/2020:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 99/2020:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 91 Dnr KS 2020/151

Informationsärende - Ordförandebeslut om 
eldningsförbud i Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syd har åtagit sig uppgiften att bevaka brandriskprognoser 
i egenskap av ledning genom RC Syd. Prognos redovisas av Inre befäl 
måndagar och torsdagar varje vecka. Prognosen görs enligt FWI-modellen 
(baseras på indata om luftfuktighet, vindhastighet, markfuktighet mm). FWI-
värdena presenteras genom brandriskindex.

I den prognos som presenterades idag den 17 augusti 2020 har Tomelilla 
kommun brandriskindex 5E under tre dagar i rad. Enligt rekommendationen 
ska kommunen fatta beslut om eldningsförbud när brandriskindex ligger på 
5E under tre dagar.

Eftersom beslut om eldningsförbud är synnerligen brådskande fattar jag med 
stöd av kommunallagen 6 kap 39 § ett ordförandebeslut om att införa 
eldningsförbud i Tomelilla kommun. Detta ska gälla från och med den 18 
augusti 2020 och gäller fram till beslut om föreskriftens upphävande.

Föreskriften:

Tomelilla kommun meddelar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor följande.

I Tomelilla kommun är det förbjudet att elda utomhus.

Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Förbudet 
omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast 
bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som innefattar 
användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta 
arbeten i skog och mark. Förbudet gäller även iordningställda grillplatser. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 91 forts.

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt 
kan spridas vidare i terrängen.

Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt med grillar på ben 
eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Grillen ska placeras på 
ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart 
material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden. OBS 
engångsgrillar får inte användas.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som 
fattat beslut om denna föreskrift.

Denna föreskrift gäller från och med den 18 augusti 2020 fram till beslut om 
föreskriftens upphävande.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet 
kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor.

Mer information eller uppdateringar om eldningsförbudet hittar du på 
www.tomelilla.se, på länsstyrelsen Skånes hemsida och på krisinformation.se.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 100/2020, handlingsid: Ks 2020.2581.
Ordförandebeslut om upphävande av eldningsförbud i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.2683.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 100/2020:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________
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Justerandes sign

Kf § 92 Dnr KS 2020/86

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 92 forts.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) lämnar följande svar:

”Sedan 2015 och den nya polisreformen har kommunledningen i Tomelilla 
kommun arbetat mycket tätt tillsammans med kommunpolis. Detta innebär 
att kommunpolisen har en stående punkt vid varje sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt i kommunstyrelsen. Vid de allra flesta 
sammanträden har vi därför förmånen av att kunna ha en konstruktiv och 
tydlig direktdialog i KSAU med säkerhetssamordnare, polis och vid tillfällen 
även socialtjänst.

Vid dessa överläggningar deltar alla ledamöter i KSAU.

Läget i vår kommun är enligt polismyndigheten förhållandevis lugnt. 
Anmälningsinflödet är relativt lågt. Polisen konstaterar att de skjutningar som 
förevarit inte varit riktade mot allmänheten, de inblandade håller på att 
lagföras och är inte bosatta i kommunen. Denna information fick 
kommunstyrelsen på sammanträdet i juni 2020 av lokalpolisområdeschef 
Mats Cronhag och kommunpolis Anna Hagenkötter. Någon eskalering av 
kriminaliteten i Tomelilla kommun ser inte polismyndigheten.

Ett trygghetsskapande förebyggandearbete är en av de viktiga uppdragen som 
Alliansen har i sitt program för mandatperioden. Principerna för arbetet i 
förvaltning bygger på att de som i förvaltning i normala fall har resurserna 
och befogenheterna, systematiskt ska samarbeta och öka tryggheten i våra 
verksamheter i det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). Detta arbete ska 
göras med en demokratisk värdegrund som är stadfäst i 1 kap. § 2 
Regeringsformen (RF), då vi menar att det är endast genom förebyggande 
arbete som samhället kan etablera en varaktig förbättring.

Under de senaste åren har kommun och polis intensifierat arbetet med 
medborgardialoger och trygghetsvandringar, vilka även inriktar sig på att 
bryta barriärer mellan olika grupper. Vid trygghetsvandringarna görs 
nogsamma noteringar och i uppföljningen av dessa väljer polis och kommun 
ut två åtgärder som med trygghetshöjande verkan verkställs.

Under året har fem grannsamverkansområden etablerats.

Polisen och fältassistenterna gör veckovisa skolbesök i kommunens 
grundskolor, där fokus ligger på relationsskapande och förebyggande arbete.

24



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 92 forts.

Sedan 2019 gör socialtjänst och polis orossamtal med uppföljning, för de 
barn/unga som riskerar komma i utanförskap. Här samlar också kommunens 
trygghetsväktare in bakgrundsinformation.

Socialtjänst och polis gör oanmälda hembesök hos familjer, där förvaltning 
och myndighet kan se att ungdomar kan vara på glid – för att tidigt bryta 
mönster och sätta in positiva insatser och uppmärksamma vårdnadshavare.

Polis i yttre tjänst har sedan föregående år bevakningskommuner, med 
återkommande patrullpunkter i vår kommun. Under det senaste året har 
dessutom flera myndigheter samverkat efter initiativ från Tomelilla kommun 
för att både bekämpa organiserad kriminalitet och drogmissbruk, med 
betydande framgång.

Under 2020 är avsikten att få företagarna i kommunen intresserade av att i 
samverkan införa Eslövsmodellen, med fördjupat brottsförebyggande arbete 
och delning av ökade väktarinsatser.

Samarbetet med polisen, arbetet i det lokala BRÅ, fältassistenter, 
grannsamverkan, orossamtal, oanmälda hembesök, skolbesök, väktarinsatser, 
myndighetssamverkan, trygghetsvandingar och konkreta trygghetsskapande 
åtgärder kommer fortsätta och är högt prioriterade.”
  
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 80/2020, handlingsid: Ks 2020.1871.
Svar från kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) på interpellation 
från Thony Blomgren (SD) angående skjutningar och eskalerande 
kriminalitet, handlingsid: Ks 2020.2387.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 80/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att 
ges vid nästa fullmäktigesammanträde den 22 juni 2020.
_________

Beslutet skickas till:
Leif Sandberg (C)
Thony Blomgren (SD)
Balanslista/Patrik Månehall
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

Kf § 93 Dnr KS 2020/119

Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 15 februari, 22 
mars, 3 maj, 21 juni, 20 september, 25 oktober och 6 december 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma 
platsen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på 
anslagstavlan på kommunens hemsida.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunallagen 5 kap. 12 § överlämnas härmed förslag till 
sammanträdeslista för kommunfullmäktige 2021.

Utgångspunkten är att hålla sammanträde med kommunfullmäktige var sjätte 
vecka liksom under 2020. Det innebär fyra sammanträden under våren och 
tre under hösten, dvs. sju totalt under 2021 (sex under 2020, sju under 2019).

När kommunstyrelsen och nämnderna fastställer sina sammanträdesplaner 
ska helgdagar undvikas och skollov bör undvikas. De lov och helgdagar som 
kan inverka på mötesplaneringen för 2021 är: Sportlov 22-26 februari, 
påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, Kristi Himmelsfärdslov 13-
14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 25-29 oktober.

Kommunfullmäktige föreslås ha sina sammanträden förlagda till måndagar, 
enligt följande:

- 15 februari 
- 22 mars 
- 3 maj
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Justerandes sign

§ 93 forts.

- 21 juni 
- 20 september
- 1 november
- 6 december

Kommunfullmäktiges sammanträden startar i normalfallet kl. 19.00. 
Budgetsammanträdet den 21 juni föreslås dock starta kl. 15.00. Det står 
kommunfullmäktiges presidium fritt att vid behov tidigarelägga 
sammanträdestiden.

Sammanträdesplanen ska inte uppfattas som kallelse till sammanträde. 
Särskild kallelse kommer att utsändas minst tio dagar före varje 
sammanträde. Ledamot som blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde 
ska meddela detta till kansliavdelningen så snart som möjligt, gärna 
omgående efter kallelsen har mottagits. Även ersättare kan med fördel 
meddela förhinder till kansliavdelningen.

Kommunfullmäktiges presidium föreslås få besluta om plats för fullmäktiges 
sammanträden under 2021.

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på Tomelilla kommuns 
officiella digitala anslagstavla.

Kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar beslutar om sina 
sammanträdesplaner för 2021. Samråd med kanslienheten bör dock ske 
innan beslut om sammanträdesdagar fattas.

Inriktningen för 2021 är liksom 2020 att justerat protokollsutdrag alltid ska 
kunna skickas med nästa sammanträdesnivås ordinarie kallelse. Det innebär 
exempelvis att kommunstyrelsen behöver hålla sina sammanträden i så god 
tid att protokollet hinner bli justerat före utskicket till kommunfullmäktige. 
Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kansliet till handa 
senast nio dagar före sammanträdet.

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende får 
bli akut på grund av dålig planering.
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Justerandes sign

§ 93 forts.

Kommunstyrelsen antar sin sammanträdesplan för 2021 den 7 oktober 2020 
och kommunstyrelsens arbetsutskott antar sin sammanträdesplan för 2021 
den 14 oktober 2020. Därefter kan nämnder och övriga utskott fatta beslut 
om sina sammanträdesplaner för 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 15 februari, 22 
mars, 3 maj, 21 juni, 20 september, 1 november och 6 december 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma 
platsen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på 
anslagstavlan på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 101/2020, handlingsid: Ks 2020.2582.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 15 februari, 22 
mars, 3 maj, 21 juni, 20 september, 1 november och 6 december 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma 
platsen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på 
anslagstavlan på kommunens hemsida.  

Kommunstyrelsen § 101/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för styrelser och nämnder.
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§ 93 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 15 februari, 22 
mars, 3 maj, 21 juni, 20 september, 1 november och 6 december 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma 
platsen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på 
anslagstavlan på kommunens hemsida.

Förslag till beslut under sammanträdet
Christer Yrjas (C) yrkar att den 1 november 2020 ska ändras till den 25 
oktober 2020.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
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Kf § 94 Dnr KS 2020/150

Uppdrag att arbeta fram landsbygds- och 
tätortsprogram

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och dess förvaltning i 
uppdrag att i en förankrande arbetsprocess utarbeta landsbygds- och 
tätortsprogram. Syftet med arbetet är att säkerställa strategier för välmående 
och tillväxt både på landsbygden och i kommunens tätorter. Ambitionen är 
dessutom att förbättra invånarnas delaktighet inför beslut och öka 
delaktigheten. Arbetet ska utgå från översiktsplanens inriktningar och utgöra 
en strategi för långsiktig tillväxt i hela Tomelilla kommun.

Ärendebeskrivning
Alliansen i Tomelilla kommun föreslår att kommunfullmäktige ger uppdrag 
att i en bred förankrande process ta fram landsbygds- och tätortsprogram. 
Sannolikt kommer detta uppdrag mynna ut i två program med gemensam bas 
i Översiktsplanen som antogs 2018. 

Syftet med arbetet och planerna är dels att säkerställa strategier för tillväxt på 
landsbygden och i tätorterna, dels att säkerställa landsbygdsperspektivet i den 
kommunala organisationen samt se till att invånarnas delaktighet inför beslut 
och planering ökar.

Tomelilla kommun är en kommun som till stor del består av det vi i dagligt 
tal kallar landsbygd, samtidigt har vi en flerkärnighet som är unik med många 
mindre byar och tätorter. Tomelilla kommun är en tillväxtkommun och hela 
kommunen har en god potential att vara en aktiv del i detta. Småföretagandet 
och bra offentlig service, såsom skolor, förskolor, kollektivtrafik måste i 
samklang skapa grund för denna utveckling. 
 
Möjligheterna att bygga i och kring våra byar liksom i attraktiva lägen på 
landsbygden är en av vår bygds styrkor, som vi som kommun ska utveckla, så 
att fler kan få etablera sig på Österlen. Vi ska genom detta arbete bli bättre på 
att visa möjligheter, mångfald och även snäppa upp attraktivitet. 
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§ 94 forts.

Maten är viktig på Österlen. Matens resa från jord och stall till bord är central 
för hela Tomelilla kommun – där den svenska djurhållningen står för god 
djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och fler arbetstillfällen. 
Här har också de gröna näringarnas potential en huvudroll i omställningen till 
ett mer hållbart samhälle. De värden naturen och den biologiska mångfalden 
bidrar till är också mycket viktiga resurser för den växande besöksnäringen i 
vår kommun.

Arbetet med programmen ska vara klara i slutet på 2021, med hänsyn till 
Covid-19 kan kommunstyrelsen förlänga denna arbetstid och då meddela 
kommunfullmäktige detta.

Ekonomiska konsekvenser
Två samordnade planarbeten kommer medföra ökade kostnader för 
förvaltning på kort sikt, då bland annat arbetet med planerna kommer kräva 
utökad dialog med tex föreningsliv och invånare. Bedömningen görs att 
dessa uppdrag kan hanteras inom ram. På medellång sikt bedöms planarbetet 
vara positivt ur ekonomiskt hänseende då effekterna då kommer från arbetet. 

Barnperspektivet
Barn och ungas uppväxtvillkor är angelägna och viktiga både på landsbygd 
och i tätort. Ett planarbete bedöms vara positivt för att utveckla fler goda 
uppväxtmiljöer.

Miljöperspektivet
Det bedöms som positivt att de potentialer som landsbygden har både 
avseende de gröna näringarna, men även ekosystemtjänster blir synligare i 
och med arbetet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen och dess förvaltning i 
uppdrag att i en förankrande arbetsprocess utarbeta landsbygds- och 
tätortsprogram. Syftet med arbetet är att säkerställa strategier för välmående 
och tillväxt både på landsbygden och i kommunens tätorter. Ambitionen är 
dessutom att förbättra invånarnas delaktighet inför beslut och öka 
delaktigheten. Arbetet ska utgå från översiktsplanens inriktningar och utgöra 
en strategi för långsiktig tillväxt i hela Tomelilla kommun.
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§ 94 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 103/2020, handlingsid: Ks 2020.2584.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och dess förvaltning i 
uppdrag att i en förankrande arbetsprocess utarbeta landsbygds- och 
tätortsprogram. Syftet med arbetet är att säkerställa strategier för välmående 
och tillväxt både på landsbygden och i kommunens tätorter. Ambitionen är 
dessutom att förbättra invånarnas delaktighet inför beslut och öka 
delaktigheten. Arbetet ska utgå från översiktsplanens inriktningar och utgöra 
en strategi för långsiktig tillväxt i hela Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen § 103/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och dess förvaltning i 
uppdrag att i en förankrande arbetsprocess utarbeta landsbygds- och 
tätortsprogram. Syftet med arbetet är att säkerställa strategier för välmående 
och tillväxt både på landsbygden och i kommunens tätorter. Ambitionen är 
dessutom att förbättra invånarnas delaktighet inför beslut och öka 
delaktigheten. Arbetet ska utgå från översiktsplanens inriktningar och utgöra 
en strategi för långsiktig tillväxt i hela Tomelilla kommun.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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Kf § 95 Dnr KS 2019/185

Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 9 § samverkansavtalet för SÖSK ska ha 
följande lydelse:

”Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och 
beslutas sedan av respektive kommun på erforderligt sätt.

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. 
Avgiftens storlek ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive 
kommun.

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla kommun per tertial.”

Kommunfullmäktige beslutar att 11 § samverkansavtalet för SÖSK utgår, 
vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna 
ändras. Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Samtliga kommuner i SÖSK har beslutat om ett nytt samverkansavtal för 
kommunerna där utgångspunkten för samarbetet ska vara en gemensam 
ledningsplan. Kommittén utgör det beslutande organet i SÖSK men har 
ingen självständig beslutanderätt utan den tillkommer respektive kommun. 
SÖSK utgör alltså ett arbetssätt för fördjupad samverkan och dialog över 
kommungränserna. Samverkansformen är inte ett eget juridiskt organ och 
har därför inte heller något eget organisationsnummer. 

För administrationen av arbetet kopplat till kommitténs arbete svarar Ystads 
kommun. I det ingår också att ansvara för de gemensamma ekonomiska 
förutsättningarna för samverkan. Men ramarna för de ekonomiska 
förutsättningarna beslutas av fullmäktige i respektive kommun. 
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§ 95 forts.

Det finns därför inte anledning för SÖSK att redovisa sin budget separat 
eller att kommitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet eftersom samverkan 
enbart bygger på ett avtal mellan de respektive kommunerna. Ansvarsfriheten 
prövas genom att kommunfullmäktige i respektive kommun beviljar 
kommunstyrelsen, eller annan nämnd under vilken SÖSK-samarbetet 
organiseras, ansvarsfrihet. Det följer av 12 kap. 1 § kommunallagen. 

I bestämmelsen anges att revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden samt 
de juridiska personer eller enskilda individer som kommunen beslutat lämna 
över en kommunal angelägenhet till. 

Från och med år 2021 kommer därför budgeten som är kopplad till 
samarbetet i kommittén att utgöra en del av Ystads kommuns budget och 
årsredovisningen kommer inte att prövas för sig. All administration sker 
redan i dag inom ramen för den juridiska personen Ystads kommun. Av 
dessa skäl behöver lydelsen i 9 § samverkansavtalet för SÖSK ändras medan 
11 § samma avtal utgår.

I 9 § samverkansavtalet för SÖSK anges att faktureringen för avgifterna ska 
fördelas kalenderhalvårsvis fördelas i efterskott på kommunerna. 
Bestämmelsen hade samma lydelse innan samverkansavtalet reviderades 
hösten år 2019. Faktureringen av avgifterna för SÖSK-verksamheten har 
alltid skett per tertial varför det också föreslås bli lydelsen i 9 § 
samverkansavtalet för SÖSK.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att 9 § samverkansavtalet för SÖSK ska ha 
följande lydelse:

”Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och 
beslutas sedan av respektive kommun på erforderligt sätt.

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. 
Avgiftens storlek ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive 
kommun.

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla kommun per tertial.”
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§ 95 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att 11 § samverkansavtalet för SÖSK utgår, 
vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna 
ändras. Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 106/2020, handlingsid: Ks 2020.2587.
Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), 
handlingsid: Ks 2020.1954.
KFS nr D 19:3 Samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté – 
SÖSK, handlingsid: Ks 2020.2084.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att 9 § samverkansavtalet för SÖSK ska ha 
följande lydelse:

”Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och 
beslutas sedan av respektive kommun på erforderligt sätt.

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. 
Avgiftens storlek ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive 
kommun.

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla kommun per tertial.”

Kommunfullmäktige beslutar att 11 § samverkansavtalet för SÖSK utgår, 
vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna 
ändras. Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.

Kommunstyrelsen § 106/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att 9 § samverkansavtalet för SÖSK ska ha 
följande lydelse:

”Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och 
beslutas sedan av respektive kommun på erforderligt sätt.

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. 
Avgiftens storlek ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive 
kommun.
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§ 95 forts.

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla kommun per tertial.”

Kommunfullmäktige beslutar att 11 § samverkansavtalet för SÖSK utgår, 
vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna 
ändras. Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.
_________

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Ystads kommun
KFS/Mary Nilsson
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Kf § 96 Dnr KS 2020/46

Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund med anledning av 
överflyttning av beslut gällande alkoholtillstånd m.m.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019, kf § 131/2019, att 
överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

Vidare beslutade kommunfullmäktige den 10 februari 2020, kf § 9/2020, att 
anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, Simrishamns, Sjöbo och Ystads 
kommuner samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, samt 
beslutade om ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund. Motsvarande beslut fattades av Ystads kommun den 20 
februari 2020, Simrishamns kommun den 24 februari 2020 och Sjöbo 
kommun den 26 februari 2020.

Samtidigt som besluten om att föra över den gemensamma 
tjänstemannaorganisationen för alkoholenheten från Tomelilla kommun till 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund togs startade en diskussion huruvida 
även besluten i alkoholärenden kan flyttas från kommunernas nämnder till 
miljöförbundets direktion. 

Efter informella kontakter mellan kommunerna fick kanslichef Johan 
Linander i uppdrag att skriva fram nödvändiga dokument för att genomföra 
denna förändring. 
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§ 96 forts.

I förslaget till ny förbundsordning för miljöförbundet läggs till att ärenden 
enligt alkohollagen lämnas över till förbundet av förbundsmedlemmarna. Det 
görs också några redaktionella förändringar. 

I förslaget till reglemente har också en text om att förbundsmedlemmarna 
har överlämnat samtliga uppgifter gällande tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen lagts in, men därutöver har flera ytterligare uppdateringar gjorts. 
Det handlar bland annat om att det ska finnas ett arbetsutskott under 
direktionen, hur detta arbetsutskott ska arbeta, om ersättares tjänstgöring, 
GDPR med mera.

Det tidigare ingångna samverkansavtalet mellan miljöförbundet, Tomelilla 
kommun, Ystads kommun, Simrishamns kommun och Sjöbo kommun om 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen kommer med den föreslagna förändringen att upphävas. Istället 
kommer miljöförbundet att ingå ett nytt samverkansavtal med Sjöbo 
kommun.

Ekonomiska konsekvenser
Att ansvaret för besluten flyttas från respektive kommun till miljöförbundets 
direktion innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. Taxor och avgifter 
kommer även fortsättningsvis att antas av respektive kommuns fullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 107/2020, handlingsid: Ks 2020.2588.
Förslag ny förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2070.
Förslag reglemente Ystad-Österlenregionens Miljöförbund inkl. 
alkoholärenden, handlingsid: Ks 2020.2071.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071. 
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§ 96 forts.

Kommunstyrelsen § 107/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071.
_________

Beslutet skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Kultur- och fritidsnämnden
KFS/Mary Nilsson
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Kf § 97 Dnr KS 2019/33

Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgift för 
Kommunförbundet Skåne

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de 
skånska kommunerna. 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021
inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och
överenskommelser enligt bilaga 1, handlingsid: Ks 2020.2280.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023, handlingsid: Ks 
2020.2281.

Ärendebeskrivning
I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av 
Kommunförbundet Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift dels av 
finansiering via en rad samverkansavtal och överenskommelser mellan 
kommunerna och förbundet.

Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån 
kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande 
fördelning bedöms inte vara transparant utifrån de verksamheter som 
Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har förändringarna mellan 
åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både för 
förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför
föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som 
fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, 
baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. 
Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021.
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§ 97 forts.

De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan 
kommunerna och Kommunförbundet Skåne har olika finansieringsmodeller 
och kostnaderna faktureras kommunerna årligen separat för varje 
samverkansavtal och överenskommelse.

För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till 
förbundet och för att tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett 
helhetsperspektiv föreslås att ovannämnda intäktsformer slås samman med 
medlemsavgiften till en totalram: Medlemsavgift till Skånes Kommuner, som 
fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare.

Efter beredning med samtliga medlemskommuner, såväl 
tjänstepersonsledningar och politiska ledningar beslutade Kommunförbundet 
Skånes styrelse (nedan benämnt förbundet) den 25 juni 2020 om ett förslag 
på ändrad finansieringsmodell som kommer att tas upp för beslut på 
extrainsatt förbundsmöte den 2 oktober 2020.

För att förbundsmötet den 2 oktober 2020, ska kunna godkänna en ändring 
av finansieringsmodell krävs (enligt stadgarna) att samtliga 
medlemskommuner är eniga om detta:

”§ 22 Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens 
fastställande och erläggande om samtliga medlemmar är eniga härom”.
(Kommunförbundet Skånes stadgar, daterade 2011-05-13).

Om inte samtliga medlemskommuner är eniga om att anta den föreslagna
finansieringsmodellen kommer Kommunförbundet Skånes nuvarande 
finansieringsmodell att kvarstå.

Med anledning av förbundets nuvarande stadgar översänder förbundet, det 
av styrelsen beslutade ärendet inklusive bilagor och utdrag från 
sammanträdesprotokollet, för behandling i medlemskommunerna.

Svaret ska vara Kommunförbundet Skåne tillhanda senast den 29 september 
2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de 
skånska kommunerna. 
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21 september 2020

Justerandes sign

§ 97 forts.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021
inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och
överenskommelser enligt bilaga 1, handlingsid: Ks 2020.2280.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023, handlingsid: Ks 
2020.2281.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 108/2020, handlingsid: Ks 2020.2589.
Utdrag ur styrelseprotokoll Kommunförbundet Skåne 25 juni 2020, 
handlingsid: Ks 2020.2282.
Bilaga 1 Förteckning över samverkansavtal och överenskommelser ingående i 
ny medlemsavgift, handlingsid: Ks 2020.2280.
Bilaga 2 Totalram medlemsavgift Skånes kommuner 2021-2022, handlingsid: 
Ks 2020.2281.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165/2020:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de 
skånska kommunerna. 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021
inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och
överenskommelser enligt bilaga 1, handlingsid: Ks 2020.2280.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023, handlingsid: Ks 
2020.2281.  

Kommunstyrelsen § 108/2020:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de 
skånska kommunerna. 
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Justerandes sign

§ 97 forts.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021
inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och
överenskommelser enligt bilaga 1, handlingsid: Ks 2020.2280.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023, handlingsid: Ks 
2020.2281.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunförbundet Skåne
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
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Justerandes sign

Kf § 98 Dnr KS 2019/57

Utökad investeringsram för VA 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsramen för VA år 2020 från 
22 miljoner kr till 36 miljoner kr.

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten behöver genomföra många viktiga och prioriterade 
investeringsprojekt den närmaste tiden. Vi har i avtal förbundit oss till att 
genomföra projekt som Tomelilla kommun ska finansiera och Simrishamn 
betalar större delen av kapitaltjänstkostnaderna för. Inför budget 2020 
presenterades aktuella investeringar inom VA-verksamheten för 2020 och 
fyra år framåt. Under hösten och vintern har förutsättningarna för flera olika 
projekt förändrats. Investeringsvolymen för aktuella projekt presenterades 
för investeringsberedningen 2019 och uppgick till följande belopp:

 år 2020 22,0 miljoner kr
 år 2021 27,6 miljoner kr
 år 2022 26,2 miljoner kr
 år 2023 20,8 miljoner kr
 år 2024 22,2 miljoner kr

Dessa belopp har legat som grund för taxeberäkningar de kommande åren. 
Nu har flera projekt dragit iväg i kostnad och ett nytt har tillkommit som 
anses vara helt nödvändigt att genomföra. De förändringar som har skett är 
främst följande:

Utbyggnad av vattenledning mot Kivik
Bedömd kostnad 15,0 mkr. Nuvarande kostnadsbedömning 18,5 mkr. 
Ledningen finansieras till stor del av Simrishamn men Tomelilla står för 
investeringen. 

Utbyggnad av Brösarps vattenverk
Tidigare av konsult bedömd kostnad 5,0 mkr. Nuvarande bedömning efter 
att verket är projekterat med större reservoarvolymer, personalrum mm är 
bedömningen ca 13 mkr. Finansieras till 78 % av Simrishamn men Tomelilla 
står för investeringen.
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Justerandes sign

§ 98 forts.

Ombyggnad och utbyggnad av Smedstorp vattenverk
1,5 mkr i budget för en enklare ombyggnad. Under 2019 steg nitrathalterna 
till en nivå som gränsade till icke tjänligt. Efter utredning beslöts att större 
åtgärder måste till för att säkra vattenkvaliteten. Vi levererar en stor del av 
vattnet från Smedstorp till Gärsnäs (Simrishamn) och har ett avtal om minsta 
leverans till Simrishamn på 200 000 m3/år. Verket bedöms som strategiskt 
viktigt. Anbud för ombyggnad uppgår till 14,0 mkr. 

Relining avloppsledning till Rosendal
Detta projekt hade senarelagts men bedömdes som akut varför en delsträcka 
relinades under våren. Investering 1,2 mkr som inte var med i budgeten. 

Kombinerade ledningar
Dessa projekt syftar i första hand till att minska risken för 
källaröversvämningar. I projekten kompletteras med en dagvattenledning och 
utbyte av vattenledningar. Budgeterade medel 4 mkr. Omprioritering genom 
att skjuta fram Fågeltofta ARV ökar budgeten för kombinerade ledningar till 
8 mkr. Kostnader för Sjöstedts väg, Uppfartsgatan och Västergatan kommer 
att uppgå till 11,7 mkr. 

Sammanfattning
Omprioriteringar har gjorts och andra projekt har flyttats fram i tiden. De 
projekt som nu ligger med i planeringen är viktiga projekt som verksamheten 
anser måste genomföras. Det som främst sticker ut är Smedstorps vattenverk 
som har tillkommit som en nödvändig investering. För att minska risken för 
källaröversvämningar har saneringsområden där vi har kombinerade 
ledningar prioriterats. För att kunna genomföra dessa projekt behöver 
investeringsbudgeten för år 2020 ökas från 22 mkr till 36 mkr. Behovet av 
investeringsmedel är högt men de kapitaltjänstkostnader som belastar 
Tomelillas VA-kollektiv och därmed påverkar taxan är enligt prognosen 22 
miljoner, dvs lika med budgeterad nivå. 

Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun måste finansiera mer investeringar än vad som ligger i 
budgeten år 2020 men kompenseras med intäkter som täcker upp de ökade 
kapitaltjänstkostnaderna. 

Barnperspektivet
Många av investeringarna innebär att anläggningarna bibehålls i god 
kondition för kommande generationer.
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Justerandes sign

§ 98 forts.

Miljöperspektivet
Separering av kombinerade system innebär minskade bräddningar av orenat 
vatten till gagn för miljön. Det innebär också minskad energiåtgång då 
regnvatten som idag tillförs ledningarna inte behöver pumpas via våra 
ledningssystem och reningsverk.

Uppföljning
Effekten av investeringarna redovisas via uppföljning av nyckeltal där VA-
verksamheten har tydliga mål i sin verksamhetsplan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsramen för VA år 2020 från 
22 miljoner kr till 36 miljoner kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 109/2020, handlingsid: Ks 2020.2590.
VA-projekt investeringar 2020-2024, handlingsid: Ks 2020.2403.
Tilläggsbilaga Tjänsteskrivelse Utökad investeringsram för VA 2020, 
handlingsid: Ks 2020.2615.
Avtal vattenleverans från Smedstorps VV 2015, handlingsid: Ks 2020.2616.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 54/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
investeringsramen för VA år 2020 från 22 miljoner kronor till 36 miljoner 
kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164/2020:
Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsramen för VA år 2020 från 
22 miljoner kr till 36 miljoner kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ytterligare underlag inför kommunstyrelsens sammanträde den 26 
augusti 2020.
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Justerandes sign

§ 98 forts.

Kommunstyrelsen § 109/2020:
Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsramen för VA år 2020 från 
22 miljoner kr till 36 miljoner kr.
_________

Beslutet skickas till:
VA-chef Anders Ledskog
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

47



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020
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Kf § 99 Dnr KS 2020/146

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att ingången borgensförbindelse av 
den 11 mars 2003 (”Borgensförbindelse”), vari Tomelilla kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”)  förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Tomelilla kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att regressavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen alltjämt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att garantiavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari Tomelilla kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.

Kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) och kommundirektör Britt-Marie Börjesson att för Tomelillas 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun har hela sin låneskuld hos Kommuninvest, för 
närvarande 300 mnkr. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvar solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar, för närvarande 
291, har tecknat borgensförbindelse.

48



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 99 forts.

Tomelilla kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 
2002 och undertecknade separat regressavtal 11 mars 2003. 
Kommunfullmäktige beslutade § 102/ 2011 att förnya avtalet.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Tomelilla kommun 
borgensåtagande är på väg att löpa ut. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 
den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är 
det av stor vikt att Tomelilla kommun fattar ett beslut i kommunfullmäktige 
som bekräftar att borgensförbindelsen fortfarande gäller samt därefter 
undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare tio år.

Ekonomiska konsekvenser
Kommuninvests goda kreditvärdighet innebär bra förutsättningar för bra 
lånemöjligheter till lägre ränta än vad övriga marknaden erbjuder. 
Förutsättningar för att nyttja Kommuninvests tjänster är att Tomelilla 
kommun är medlem i föreningen och därmed också tecknar separat 
regressavtal. 

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 bekräfta att ingången borgensförbindelse av 
den 11 mars 2003 (”Borgensförbindelse”), vari Tomelilla kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”)  förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Tomelilla kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.
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§ 99 forts.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att regressavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen alltjämt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att garantiavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari Tomelilla kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.

Kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) och kommundirektör Britt-Marie Börjesson att för Tomelillas 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 110/2020, handlingsid: Ks 2020.2591.

 
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 166/2020:
Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att ingången borgensförbindelse av 
den 11 mars 2003 (”Borgensförbindelse”), vari Tomelilla kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”)  förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Tomelilla kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att regressavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen alltjämt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att garantiavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari Tomelilla kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.

50



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020
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§ 99 forts.

Kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) och kommundirektör Britt-Marie Börjesson att för Tomelillas 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Kommunstyrelsen § 110/2020:
Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att ingången borgensförbindelse av 
den 11 mars 2003 (”Borgensförbindelse”), vari Tomelilla kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”)  förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Tomelilla kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att regressavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen alltjämt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att garantiavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari Tomelilla kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.

Kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) och kommundirektör Britt-Marie Börjesson att för Tomelillas 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
_________

Beslutet skickas till:
Kommuninvest
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C)
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Kf § 100 Dnr KS 2020/99

Tomtpriser för energineutrala bostäder

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för 
framtagande av tydliga riktlinjer. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att reducera 
tomtpriset för att stimulera byggandet av energineutrala hus.

Kraven på att minska energiförbrukningen för boende och verksamheter har 
successivt ökat sedan man på 1970-talet började forska mer strukturerat om 
energianvändning i byggnader.

Bland annat har kraven på isolering av byggnader ökat, krav på 
energideklarationer har införts och under de senaste tio åren har kraven 
skärpts för hur mycket energi som får användas för uppvärmning av nya 
bostäder samtidigt som man skärpt kraven på att den faktiska förbrukningen 
ska kunna verifieras. Detta har lett till en minskning med ca 11% av 
energiförbrukningen mellan 1995 och 2011, och prognosen är att den kan 
minska ytterligare 10-20 % fram till 2050. Riksdagen fastställde 2009 att 
målet är 50% minskning av energiförbrukningen fram till 2050.

Med dagens teknik, kombinerat med möjligheten att sälja energi producerad 
med solceller, kan man bygga helt energineutrala bostäder. Trots detta byggs 
inte särskilt många lågenergihus, vilket innebär att byggandet av exempelvis 
klimatneutrala byggnader behöver stimuleras på flera sätt.

En reducering av tomtpriset skulle kunna bidra till att fler aktörer, med avsikt 
att bygga nytt, lägger mer tid på att undersöka de tekniska och ekonomiska 
möjligheterna i att bygga mer energisnålt.
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§ 100 forts.

För att reduceringen ska ge effekt bör den ha en viss substans. En 
solcellsanläggning som ger ca 8000 kWh kan kosta ca 150 000 - 200 000 
kronor. Med nuvarande tomtpriser på ca 300 000 kronor per tomt skulle 25 
% ge en reducering på 75 000 kronor per tomt, det vill säga mellan 1/3 och 
½ av kostnaden för en solcellsanläggning.

Ekonomiska konsekvenser
Tomtpriserna ligger för närvarande på drygt 300 000 kronor. För närvarande 
har kommunen 15 tomter för enbostadshus till salu i Brösarp och Tomelilla 
till ett sammanlagt marknadsvärde om 4,7 Mkr. Om reduceringen av 
tomtpriset är 25 % och samtliga tomter bebyggs med energineutrala bostäder 
medför det en intäktsminskning om drygt 1 Mkr med de tomtpriser som 
gäller 2020.  

I praktiken handlar det förmodligen om att bygga nollenergihus på 1-3 
enbostadstomter om året, det vill säga minskade intäkter om ca 225 000 kr i 
2020 års tomtpriser.

Den långsiktiga konsekvensen blir minskat ekonomiskt utrymme i framtida 
exploateringsprojekt.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionens artiklar.

Miljöperspektivet
Beslutet skulle kunna bidra till minskad energianvändning för bostäder och 
därmed påföljande minskning av konsumtion av fossilbränsle för 
uppvärmning viket sin tur skulle minska utsläppen av växthusgaser.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att priset för köp av kommunal tomt ska 
reduceras för köpare som uppför en eller flera energineutrala bostäder på 
tomten.

Reducering ska ske genom att 25% av tomtpriset återbetalas när 
bostaden/bostäderna är uppförda, verifiering av noll energikonsumtion är 
inlämnad och slutbesked har utfärdats.

Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Övriga priser föreslås 
ligga kvar oförändrade men regleras genom justering med KPI enligt tidigare 
beslut.
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§ 100 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 79/2020, handlingsid: Ks 2020.2113.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 31/2019:
Kommunfullmäktige beslutar anta ny taxa för bostadstomter enligt följande:
Villatomter: Grundpris 200 000 kr, 70 kr/kvm samt indexuppräkning (10 % 
år 2018).
Tomter för flerfamiljshus: Grundpris 400 000 kr, 100 kr/kvm samt 
indexuppräkning (10 % år 2018).

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
hur kommunen kan få mer marknadsvärdiga priser vid försäljning av 
bostadstomter samt att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 
den 9 oktober 2019.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
en modell där man kan erhålla prisreducering på tomtpris om man uppför ett 
hus enligt ”Nära nollenergihus”.

Samhällsbyggnadsnämnden § 24/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att priset 
för köp av kommunal tomt ska reduceras för köpare som uppför en eller 
flera energineutrala bostäder på tomten.

Reducering ska ske genom att 25% av tomtpriset återbetalas när 
bostaden/bostäderna är uppförda, verifiering av noll energikonsumtion är 
inlämnad och slutbesked har utfärdats.

Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Övriga priser föreslås 
ligga kvar oförändrade men regleras genom justering med KPI enligt tidigare 
beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att priset för köp av kommunal tomt ska 
reduceras för köpare som uppför en eller flera energineutrala bostäder på 
tomten.

Reducering ska ske genom att 25% av tomtpriset återbetalas när 
bostaden/bostäderna är uppförda, verifiering av noll energikonsumtion är 
inlämnad och slutbesked har utfärdats.
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§ 100 forts.

Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Övriga priser föreslås 
ligga kvar oförändrade men regleras genom justering med KPI enligt tidigare 
beslut.

Kommunstyrelsen § 79/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att priset för köp av kommunal tomt ska 
reduceras för köpare som uppför en eller flera energineutrala bostäder på 
tomten.

Reducering ska ske genom att 25% av tomtpriset återbetalas när 
bostaden/bostäderna är uppförda, verifiering av noll energikonsumtion är 
inlämnad och slutbesked har utfärdats.

Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Övriga priser föreslås 
ligga kvar oförändrade men regleras genom justering med KPI enligt tidigare 
beslut.

Finansiering sker genom anslaget för hållbar utveckling.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Holmberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att ändringen ska gälla från och med 1 januari 2021 om man till 
detta datum säkerställt att inga legala hinder föreligger. Samt att en tydlig 
information kring byggherrens ansvar för att erhålla rabatten utarbetas.

Bo Herou (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Torgny Larsson (S) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen att det 
behöver förtydligas med tydliga riktlinjer.

Maria Mickelåker (C) yrkar bifall till Torgny Larssons återremissyrkande.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Torgny Larssons återremissyrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt
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Kf § 101 Dnr KS 2020/108

Årsredovisning 2019 - Österlens Kommunala 
Renhållnings AB (ÖKRAB)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2019.

Jäv
Margith Svensson (M) och Kristin Skoog (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlens kommunala renhållnings AB har avlämnat 
årsredovisning för 2019. Årets resultat uppgår till 0 kr.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
ägarkommunernas fullmäktige fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 83/2020, handlingsid: Ks 2020.2117.
Årsredovisning 2019 - Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB), 
handlingsid: Ks 2020.1779.
Revisionsberättelse 2019 ÖKRAB, handlingsid: Ks 2020.2049.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport årsredovisning 2019 ÖKRAB, 
handlingsid: Ks 2020.1780.
Kommunfullmäktige § 66/2019, handlingsid: Ks 2019.2137.

56



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 101 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 83/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.  

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:
Bolagsstämmoombud Per-Martin Svensson (M)
Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)
Simrishamns kommun
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Kf § 102 Dnr KS 2020/105

Årsredovisning 2019 - Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har avlämnat årsredovisning och 
granskningsrapport för år 2019.

Årets resultat blev 26,7 Mkr. 

Revisorerna föreslår att styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 80/2020, handlingsid: Ks 2020.2114.
Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd Försäkrings AB, handlingsid: 
Ks.2020.2028.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 80/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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Kf § 103 Dnr KS 2020/106

Årsredovisning 2019 - Leader Sydöstra Skåne

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Jäv
Sander Dijkstra (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Leader Sydöstra Skåne har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 
2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 81/2020, handlingsid: Ks 2115.
Årsredovisning 2019 - Leader Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks 2020.2031.
Revisionsberättelse 2019 Leader Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks 2020.2032.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 81/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Leader Sydöstra Skåne
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Kf § 104 Dnr KS 2020/109

Årsredovisning 2019 - Föreningen Österlens 
folkhögskola

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Jäv
Marianne Åkerblad (M) och Kristin Skoog (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Föreningen Österlens Folkhögskola är en partipolitiskt och religiöst obunden 
ideell förening som bildades den 28 juni 2001, då stadgar antogs och beslut 
fattades om att lämna ansökan till Folkbildningsrådet med anhållan om att få 
överta statsbidragsrättigheterna från och med den l juli 2002. Dessförinnan 
var Region Skåne huvudman. Skolan startade ursprungligen sin verksamhet 
år 1907. Medlemmar i föreningen är Tomelilla kommun och Föreningen 
Furuboda folkhögskola.

Enligt stadgarna skall föreningen bedriva sitt arbete utifrån en humanistisk 
grundsyn och hållbar utveckling med utgångspunkt från alla människors lika 
värde och möta människors behov av bildning, utbildning och kultur samt 
personlig och social utveckling.

Föreningen gjorde 2019 ett negativt resultat på drygt 1,1 mnkr. Av 
revisionsberättelsen kan utläsas att revisorerna tillstyrker att 
föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 82/2020, handlingsid: Ks 2020.2116.
Årsredovisning 2019 - Föreningen Österlens folkhögskola, handlingsid: Ks 
2020.1786.
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§ 104 forts

Revisionsberättelse 2019 Föreningen Österlens folkhögskola, handlingsid: Ks 
2020.1787.
Kommunfullmäktige § 94/2019, handlingsid: Ks 2019.3093.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 82/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna. 
_________

Beslutet skickas till:
Föreningen Österlens folkhögskola
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Kf § 105 Dnr KS 2020/107

Årsredovisning 2019 - Biogas Ystad Österlen ek för

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Jäv
Leif Sandberg (C) anmäler jäv och deltar inte i beslut och handläggning av 
ärendet.

Ärendebeskrivning
Biogas Ystad Österlen, ekonomisk förening (BYÖ) har som ändamål att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla biogas 
från tankstationer och biogasanläggningar i Ystad Österlenregionen. 

Föreningen gjorde 2019 ett positivt resultat på drygt 233 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 84/2020, handlingsid: Ks 2020.2118.
Årsredovisning 2019 Biogas Ystad Österlen ek för inkl. revisionsberättelse, 
handlingsid: Ks 2020.1926.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 84/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 
_________

Beslutet skickas till:
Biogas Ystad Österlen ek för
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Kf § 106 Dnr KS 2019/202

Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Jäv
Per-Martin Svensson (M) och Sara Anheden (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes samarbetskommitté har översänt årsredovisning för 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 113/2020, handlingsid: Ks 2020.2595.
Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, handlingsid: Ks 
2020.2137.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 113/2020:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.
_________

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK)
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Kf § 107 Dnr KS 2020/127

Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2019 för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) samt att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Jäv
Sara Anheden (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta 
ärende.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. Resultatet blev ett underskott på drygt 3 miljoner kr. 
Även granskningsrapport och lekmannarevisionens revisionsberättelse är 
överlämnade.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2019 för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) samt att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 114/2020, handlingsid: Ks 2020.2596.
Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2019, 
revisionsberättelse samt rapport, handlingsid: Ks 2020.2163.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 114/2020:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2019 för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) samt att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
_________
Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM)
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Kf § 108 Dnr KS 2020/23

Svar på motion angående klimatnödläge

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

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

”Vetenskapen är enad om att vi står inför en global klimatutmaning som 
kommer att påverka hela mänskligheten på många sätt. Vi ser tydliga tecken 
runt om i världen som bekräftar detta.

EU Parlamentet har utlöst klimatnödläge. Detsamma gäller för många stater, 
städer och kommuner. Det är ett viktigt ställningstagande för att visa på 
prioriteringar och inriktning för alla nämnder och förvaltningar. Även 
Tomelilla kommun behöver utlösa klimatnödläge för att visa för 
medborgarna och näringslivet att vi förstått allvaret i situationen och är 
beredda att agera.

Miljöpartiet yrkar att Tomelilla kommun utlyser klimatnödläge.”

Förvaltningens yttrande genom hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson:

Att den globala uppvärmningen är en av mänsklighetens största 
gemensamma utmaningar råder de ingen tvekan om. Forskning visar att ett 
varmare klimat tillsammans med andra försämringar av miljön, såsom 
föroreningar och minskad biologisk mångfald, riskerar att kraftigt försämra 
livsbetingelserna på jorden. Det kan bland annat innebära utmaningar för 
vatten- och livsmedelsförsörjningen samt en större risk för extrema 
väderfenomen.
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§ 108 forts.

Europaparlamentet har antagit en resolution som utropar klimatnödläge. 
Syftet med att utlysa klimatnödläge är att understryka det akuta i 
klimatarbetet och skruva upp arbetet med att hålla temperaturökningen 
under 1,5 grader, vilket är målet i Parisavtalet. Inga åtgärder har presenterats i 
samband med beslutet. 

Kommunförvaltningen har under flera år arbetat med miljö- och 
klimatfrågor genom fastställda åtgärder i bland annat miljömålsprogrammet, 
som antogs år 2013. 

Kommunförvaltningen har även antagit utmaning 100% fossilbränslefritt 
Skåne 2020 och ingår i projekt tillsammans med andra skånska kommuner 
och klimatsamverkan Skåne (ett samarbete mellan Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne) där aktiviteter för att 
uppnå utmaningen har konkretiserats. 

Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram ett livskvalitetsprogram för 
kommunen där arbetet med bland annat Agenda 2030 och 
hållbarhetsfrågorna kopplat till miljö och klimat kommer att förtydligas 
ytterligare. 

Förvaltningen anser att det kan finns en risk i att utlysande av ett 
klimatnödläge skulle ta fokus från det arbete och de ansträngningar som 
krävs för att uppnå målen i nuvarande samt kommande program.

Vid ett eventuellt utlysande av klimatnödläge måste man också beakta det 
samlade kommunala uppdraget som fastställs av riksdagen genom 
lagstiftning. Landets kommuner är enligt lag ålagda att bland annat 
tillhandahålla utbildning, socialtjänst, omsorg och vård samt arbeta med 
fysisk planering samt miljö- och hälsoskydd. 

Att utlysa klimatnödläge får således inte medföra att kommunen åsidosätter 
sina övriga åtaganden.

Ekonomiska konsekvenser
Utlyser kommunen klimatnödläge och åtgärder för detta fastställs kan det 
innebära kostnader. 

Barnperspektivet
Kommande generationer påverkas positivt om den globala 
temperaturökningen kan hållas under 1,5 graders målet. 
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§ 108 forts.

Miljöperspektivet
Miljön kan påverkas positivt om den globala temperaturökningen kan hållas 
under 1,5 graders målet.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 85/2020, handlingsid: Ks 2020.2119.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 26/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen § 85/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Holmberg (MP) och Linda Ekelund (V) yrkar bifall till motionen. 

Bo Herou (KD) 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 § 109 Dnr KS 2019/206

Svar på motion angående gratis kaffe till 
kommunanställda

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Kristin 
Skoog, Peter Boström, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) reserverar sig 
enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.2813.

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Anders Throbäck (S) har lämnat in motion 
angående gratis kaffe till kommunanställda med följande lydelse:

”Tomelilla kommun sysselsätter ca 730 anställda. Som ett sätt att visa 
personalen sin uppskattning borde kommunen som arbetsgivare bjuda 
samtliga anställda på kaffe. Inom det privata näringslivet är det kutym och 
många kommuner väljer att ha gratis kaffe till samtliga anställda, något som 
de allra flesta uppskattar och ser som en naturlig del av arbetet.

Vi menar mot bakgrund av ovanstående att det nu är på tiden att Tomelilla 
kommun erbjuder samtliga anställda gratis kaffe.”

Förvaltningen, genom kostchef Ingela Dejenfelt, lämnar följande 
yttrande:

”Förvaltningen har försökt att räkna ut hur mycket gratis kaffe för samtliga 
kommunanställda i Tomelilla kommun skulle kosta. Det finns många 
felkällor, men beräkningen slutar på mellan 500-650 tkr/år om kaffet bryggs 
på vanliga kaffebryggare. I denna kostnad ingår kaffebönor, mjölk, socker 
och kaffefilter. Om en kaffemaskin ska användas blir kostnaden ca 880 
tkr/år.
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§ 109 forts.

Det är givetvis svårt att veta hur många av de anställda som dricker kaffe, om 
de använder socker, om de använder mjölk i kaffet och i så fall hur mycket, 
om hel kanna bryggs varje gång osv. Det är också rimligt att de som inte 
dricker kaffe erbjuds te eller kanske varm choklad. Detta kommer givetvis att 
öka kostnaden.

För den praktiska hanteringen bör beställning av kaffe och tillbehör göras 
centralt till de arbetsplatser där varubilen inte levererar. Där det finns kök 
kan beställning ske härigenom. För att undvika tidspillan för beställning och 
hämtning så bör det göras månadsvis förutom för mjölken som kan ske 
veckovis.

Ekonomiska konsekvenser
Se yttrandet i övrigt.

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

Miljöperspektivet
Transporter påverkar alltid miljön, men redan idag dricks kaffe på alla 
arbetsplatser och det går inte att beräkna huruvida gratis kaffe till 
kommunanställda skulle öka utsläppen från transporter eller inte. Om det 
bryggs kaffe på fler arbetsplatser än idag så blir det sannolikt ett ökat svinn 
eftersom det är svårt att brygga exakt vad som dricks upp.”

Med anledning av gratis kaffe för samtliga anställda skulle kosta 500-880 tkr 
per år så bör motionen avslås. 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 86/2020, handlingsid: Ks 2020.2120.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 141/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2020:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Kommunstyrelsen § 86/2020:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S), Anders Throbäck (S), Tina Bergström-Darrell (S) och 
Linda Ekelund (V) yrkar bifall till motionen. 

Leif Sandberg (C) och Carina Persson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

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

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Ida Bornlykke med fleras förslag.

Omröstning
Med 28 ja-röster mot 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Kenneth Strömbeck (M), Marianne Åkerblad (M), Alexander Verweij 
Svensson (M), Lennart Johansson (M), Margith 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), Mikael Holmberg (MP), 
Per Gustafsson (SD), Birger Hörberger (SD), Peo Örnsved (SD), Anders 
Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD) Jan Gustafsson (SD), 
Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).
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Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi 
Karaliti (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Kristin Skoog 
(S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén 
(V) och Linda Ekelund (V).
_________

Beslutet skickas till:
Ida Bornlykke (S)
Anders Throbäck (S)
Balanslista/Patrik Månehall
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Reservation ärende 28 – Gratis kaffe till kommunens anställda

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå motionen om gratis kaffe till 
kommunanställda. Att bjuda de anställda på kaffe är en ganska enkel åtgärd som många gånger 
bidrar till en bättre arbetsmiljö, istället för att behöva lägga en kaffekassa eller ta med sig kaffebönor 
till jobbet. Utredningen av motionen fokuserar på problemen snarare än på lösningarna. 
Socialdemokraterna är också högst tveksamma till att den framräknade kostnaden i underlaget är 
den faktiska kostnaden för gratis kaffe till samtliga anställda.

Socialdemokraterna i Tomelilla

Sara Anheden
Vice KF-gruppledare

72



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 110 Dnr KS 2020/58

Svar på motion – Digitalt voteringssystem

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en 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.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande: 

För närvarande pågår framtagande av upphandlingsunderlag för ny 
upphandling av digital möteshantering. Det nuvarande avtalet med 
Netpublicator går ut den 30 november 2020. Målsättningen är att i den nya 
upphandlingen även ska krävas, utöver den digitala möteshanteringen som 
alla förtroendevalda i Tomelilla kommun redan använder, att det ska gå att 
votera digitalt och att det ska vara möjligt att justera protokollen digitalt. 
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Förvaltningen kommer att testa systemen noga innan de används på 
fullmäktige eller i nämnderna, så det är tveksamt om allting är på plats till 
kommunfullmäktiges sista sammanträde för året den 14 december. Men 
målsättningen är att fullmäktiges ledamöter då ska kunna votera med sina 
iPads och att de som väljs som justerare ska kunna justera protokollet 
hemifrån med sitt bank-ID.

Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 2020 
beslutat att ställa sig positiva till att införa ett digitalt voteringssystem.

Ekonomiska konsekvenser
Hur mycket ett digitalt voteringssystem kostar att införa i kommunen är svårt 
att sia om. Upphandlingen kommer dessutom även att inkludera digital 
möteshantering och digital justering. Dagens digitala möteshantering kostar 
ca 100 tkr per år, men när digitalt voteringssystem och digital justering läggs 
till kommer kostnaden sannolikt att öka.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan rör barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Ett digitalt voteringssystem påverkar inte miljön, men med digital justering 
kan ett antal resor till och från kommunhuset sparas in.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 87/2020, handlingsid: Ks 2020.2121.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 51/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen § 87/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
_________

Beslutet skickas till:
Inger Åbonde (S)
Kanslichef Johan Linander
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 111 Dnr KS 2019/194

Svar på motion angående bin och blommande ängar

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

Ärendebeskrivning
Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion 
angående bin och blommande ängar med följande lydelse:

”Bin är livsviktiga för vår matproduktion men också för bär- och 
fruktpollinering. Prunkande rabatter kring våra bostadshus är också något 
som våra bin, både vilda och tama, bidrar till. Samtidigt vet vi att omkring 30 
procent av de vilda bina är utrotningshotade. De tama bina är alldeles för få 
för att ensamma kunna vända utvecklingen. 
Monokulturerna på våra åkrar gör det än svårare för bin och andra insekter 
att hitta föda.

Vi, alla vi i bland annat kommunen, måste se till att bina och andra insekter 
får bättre levnadsförhållanden och möjligheter hämta föda i blommande 
växter och i bärbuskar och fruktträd. Ett sätt, som dessutom sparar pengar 
och åt exempelvis kommunen, kyrkan och fastighetsägare, samt sparar 
miljön, är att klippa gräset mer sällan.

Gör om gräsmattan till en blomsteräng, klipp aldrig gräset före midsommar. 
Och låt helst bli att klippa gräsmattorna. På detta sätt bidrar vi till att ge 
bättre levnadsförhållanden till bin och andra insekter.

Vi yrkar att Tomelilla kommun inför växtsäsongen 2020 inventerar vilka av 
kommunen ägda områden kan göras om till blommande ängar som inte 
behöver klippas förrän efter blomningen.”
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Yttrande från samhällsbyggnad:
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i 
förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 
procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och 
folkhälsa. 

En satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Kommunerna ansöker om 
bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna 
kommer från Naturvårdsverket. 2020 införs en särskild satsning på vilda 
pollinatörer i LONA. Satsningen ska förbättra situationen för till exempel 
bin, fjärilar och flugor samt gynna pollinering.

Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag 
för pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som 
ordinarie LONA-bidrag söks.

Ekonomiska konsekvenser
Ringa konsekvenser eftersom kommunens finansiering kommer att ske inom 
budget.

Barnperspektivet
Positiva konsekvenser då upplevelsen av blomning och hög diversitet i 
upplevelsen av naturen är av högt pedagogiskt värde för barn och ungdomar.

Miljöperspektivet
Stora positiva konsekvenser för miljön utifrån ett mångfaldsperspektiv.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 88/2020, handlingsid: Ks 2020.2122.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 138/2019: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 30/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att se motionen 
som besvarad utifrån att inventeringen redan är genomförd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen § 88/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Bo Herou (KD)
Mikael Holmberg (MP)
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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Svar på motion angående träd som klimatskal

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för förnyad 
beredning i enlighet med motionens intentioner.

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

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

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

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

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

- sammanställa detta som ett projektförslag till investeringsberedningen.”

Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten:
Vi har tagit fram ett kartunderlag där vi redovisar lämpliga kommunala ytor 
för plantering samt arter för dito. 
Dessa är indelade i skyddsplanteringar respektive tätortsträd.
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Skyddsplanteringar
Ytor med en total area på 27,5 ha.
2500 x planta + plantering 20: - /ha = 50 000:-/ha.
Markbearbetning 5000:-/ha.
Skötsel 1000:-/ha/år.
Total kostnad 56 000 x 27,5 = 1 540 000.

Tätortsträd
Inom tätorterna där vi ser möjligheter att plantera träd med en totalyta på 15 
ha. Vi uppskattar att vi kan plantera ca 10% av denna yta vilket innebär
15 000 träd.
Kostnad /träd /plantering ligger genomsnitt på 1000: - 
vilket ger en total kostnad på 15 000 000.

Med tanke på kostnaderna bör en mer detaljerad utredning göras av
platserna samt i dialog med fastighetsägare och byalag och som projekt 
sträcka sig över en 10 årsperiod.

Ekonomiska konsekvenser
En stor initial kostnad som dock kan läggas på en längre period.

Barnperspektivet
Ger möjlighet för höga upplevelsevärden för barn i kommande generationer.

Miljöperspektivet
Konsekvenserna för miljön och den biologiska mångfalden är positiva.
Dessutom ger planteringarna positiva effekter på bindning av koldioxid samt 
fördröjning av ytvatten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 89/2020, handlingsid: Ks 2020.2124.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 27/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 33/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till 
investeringsberedningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Kommunstyrelsen § 89/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Holmberg (MP) yrkar att motionen ska återremitteras för förnyad 
beredning i enlighet med motionens intentioner.

Sander Dijkstra (M) och Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till Mikael 
Holmbergs återremissyrkande.

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

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 113 Dnr KS 2020/57

Svar på motion - Webbsänd kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande samt att skicka den till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion angående 
att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden 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.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Kommunfullmäktiges presidium lät under förra mandatperioden, 2014-2018, 
utreda om kommunfullmäktiges sammanträden skulle börja sändas via 
webben. Slutsatsen då var att kostnaden var för hög och därför påbörjades 
inga sändningar av fullmäktiges sammanträden. 

Sedan dess har möjligheten att webbsända olika evenemang förbättrats. I 
princip behövs det endast en mobiltelefon för att sända fullmäktiges 
sammanträden på ett sätt så att hela världen har möjlighet att se det. Detta 
skulle dock bli en sändning med låg kvalitet i förhållande till hur andra 
kommuner sänder sina fullmäktigesammanträden. 
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Vill Tomelilla kommun ha en webbsändning på samma kvalitativa nivå som 
andra kommuner har så finns det många olika företag som erbjuder 
sändningar av evenemang som exempelvis kommunfullmäktiges 
sammanträden. En sådan sändning innebär minst två kameror som zoomar 
in talare respektive fullmäktiges ordförande, sätter ”namnetikett” med 
partibeteckning när någon talar, gör bokmärke i sändningen så att det går att 
välja ärende i sändningen i efterhand, lägger in eventuella presentationer i 
sändningen osv.

En sådan lösning innebär att kommunen inte behöver köpa in utrustning, 
utan ett företag sätter upp sin utrustning och sköter själva sändningen. Ett 
alternativ till detta skulle vara att kommunen köper in nödvändig utrustning 
och sköter sändningen med egen personal. Eftersom kommunfullmäktiges 
sammanträden är på kvällstid blir personalkostnaden relativt hög. Personal 
behöver sätta upp utrustningen före sammanträdet, vara med och sköta 
sändningen under sammanträdet och ta ner utrustningen efter sammanträdet. 

För att komma fram till hur mycket det skulle kosta med de olika alternativen 
så har förvaltningen sökt fram ett antal andra kommuners utredningar av 
webbsändning av fullmäktige. Vad gäller inköp av nödvändig utrustning så är 
bilden relativt samstämmig i de utredningar (Vansbro, Hultsfred, Hylte och 
Härjedalens kommuner) som jag har hittat, 70-106 tkr. 

Vad det skulle kosta med personal, licenskostnader osv är betydligt svårare 
att räkna ut. I Hultsfreds utredning kom de fram till 100 tkr per år. 

I Göteborgs stads utredning av sändning av en stadsdelsnämnds 
sammanträden så kommer de fram till att en upphandlad sändning kostar 20-
25 tkr per tillfälle. Detta skulle innebära 140-175 tkr per år för sju 
fullmäktigesammanträden. Givetvis beror det även på hur långa 
sammanträdena blir. Tomelilla kommunfullmäktige sammanträde vid sex 
tillfällen under 2019 och hade en total sammanträdestid på 18 timmar, dvs i 
snitt tre timmar per sammanträde.

En stor kostnad som tillkommer är textning av sändningen i efterhand. I 
Vansbro kommuns ambitiösa utredning kom de fram till att 85 kommuner 
webbsänder sina fullmäktigesammanträden, men att enbart en av dessa har 
textning (i februari 2020). Från 23 september i år blir det dock lagkrav (EU-
direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer implementerat i svensk lag) på att 
inspelad digital video ska ha undertexter. 
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En del kommuner använder en automatisk textningstjänst, men resultatet blir 
inte så bra som man skulle önska. Det kan bli helt fel och särskilt dåligt 
fungerar det när talaren använder dialekt. Ett skrämmande exempel från 
Båstads kommun gör att detta inte kan rekommenderas.

Eslövs kommun har tagit kontakt med ett företag där textning utförs 
manuellt. Då läggs även tidskoder in i filmen. Varje sammanträdestimme tar 
8-10 timmar att texta, radbryta, korrekturläsa och importera som undertext i 
filmen. Allt är klart inom 10-14 arbetsdagar efter mötet. Kostnaden är 1000 
kr/timme. Ett fullmäktigesammanträde på tre timmar kostar alltså 24-30 tkr 
att få klart. Kostnaden för textningen för ett år blir alltså 144-210 tkr. 

Oavsett om Tomelilla kommun skulle välja att använda ett företag som 
sköter sändningen eller om vi väljer en lösning med egen utrustning och 
personal så blir kostnaden minst 300 tkr per år inklusive textning.

Hur många som skulle titta på en webbsändning i realtid eller i efterhand från 
Tomelillas kommunfullmäktige är givetvis omöjligt att säga. Det har också 
varit svårt att hitta hur många tittare andra kommuner har. I Kungsbacka 
kommun är det 100-400 tittare per tillfälle. Kungsbacka har mer än sex 
gånger större befolkning än Tomelilla kommun, så översatt till vår 
befolkningsmängd skulle det bli 15-60 tittare per fullmäktigesammanträde. 

Härjedalens kommun, som har mindre befolkningsmängd än Tomelilla 
kommun trots att kommunen till ytan är ca 30 gånger större, skriver att de 
har 80-100 tittare per tillfälle. Sannolikt har de räknat in såväl de som tittar i 
realtid som i efterhand. 

Göteborgs stad skriver i sin utredning om webbsändning av en 
stadsdelsnämnds sammanträden: ”När det gäller antal unika tittare samtidigt 
på KF:s sändningar är det 29 stycken per webbsändning. Uppspelningar per 
sändning (antalet gånger en spelare lästs in, inkluderar uppdateringar av 
sidan) är 382 stycken. Uppspelning av eftersändning ligger på 176 stycken.”

Detta låter som oerhört få med tanke på att Göteborg har 580 000 invånare, 
mer än 40 gånger fler än Tomelilla kommun. I samma utredning framgår det 
att de som tittar på sändningen i Göteborg i snitt tittar i 21,5 minuter. Med 
andra ord långt från hela sammanträdet. 
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Av detta går det givetvis inte att dra några slutsatser om hur många tittare i 
realtid och i efterhand som Tomelilla kommun skulle ha om fullmäktiges 
sammanträden skulle sändas, men en gissning skulle vara 10-20 tittare i 
realtid, som skulle se en mindre del av sammanträdet, och 30-100 tittare i 
efterhand. 

Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 2020 
tagit ställning för att det blir för dyrt att sända fullmäktiges sammanträden 
med flera kameror och textning för eftersändning i förhållande till hur många 
tittare som kan förväntas. Däremot kan fullmäktiges presidium tänka sig att 
det görs en enkel livesändning på kommunens hemsida med egen utrustning 
och personal.

Ekonomiska konsekvenser
Det är mycket svårt att beräkna hur mycket en kvalitativt god webbsändning 
av fullmäktiges sammanträden skulle kosta, men utifrån andra kommuners 
redovisade kostnader blir det minst 300 tkr/år.

En enkel livesändning på webben med egen personal skulle i princip enbart 
innebära inköp av viss utrustning och personalkostnader. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön nämnvärt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande samt att skicka den till budgetberedningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 116/2020, handlingsid: 2020.2598.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 50/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 136/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande samt att skicka den till budgetberedningen.

Kommunstyrelsen § 116/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande samt att skicka den till budgetberedningen.
_________

Beslutet skickas till:
Budgetberedningen
Kanslichef Johan Linander
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 114 Dnr KS 2020/33

Svar på motion om att införa skolresa till 
koncentrations- och  förintelselägret Auschwitz-
Birkenau

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande.

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

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

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

I tider när de som var med om Förintelsen blir allt färre blir det allt viktigare 
att hela tiden påminnas om vad som kan ske om människans mörkaste 
krafter får breda ut sig. Det finnsfortfarande de som förnekar att Förintelsen 
överhuvudtaget ägt rum. Det är bara genomutbildning och kunskap som det 
går att möta och konfrontera hatet.
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Skolans undervisning om Förintelsen handlar om att undervisa om mänskliga 
beteenden, strukturer, historia, samhällskunskap och mycket, mycket mer. 
För att ge ytterligare tyngd till undervisningen anser vi Sverigedemokrater att 
det vore värdefullt om högstadieeleverna får möjlighet att göra ett 
studiebesök vid koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau i

Polen. Om man väl har varit där och sett byggnaderna, gaskamrarna och 
krematorierna går det inte att negligera eller förtränga vad som faktiskt 
inträffade en gång i tiden när en hatideologi växte fram och frodades i vårt 
Europa.

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

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

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

- Kostnader kopplade till föreslagen studieresa tas från 
Kommunstyrelsen”

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, avger följande 
yttrande:

”Sverigedemokraterna har väckt frågan, som varit aktuell tidigare, om 
skolresor för högstadiet till Auschwitz-Birkenau genom motion. Syftet med 
resorna skulle vara att upplysa och påminna om de fruktansvärda brott mot 
mänskligheten som inträffade under förintelsen.

Skolan har utöver sitt kunskapsuppdrag ett bredare uppdrag. Skolan har ett 
tydligt värdegrundsuppdrag, vilket har som syfte att ge eleverna kunskaper 
om alla människors lika värde, grundläggande fri och rättigheter, frihet från 
diskriminering och ett demokratiskt förhållningssätt.

En studieresa till Auschwitz-Birkenau skulle kunna förenas med såväl skolans 
kunskapsuppdrag som det bredare värdegrundsuppdraget och utgöra ett 
värdefullt inslag. 
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Rektor är ansvarig för hur skolan utformar sitt kunskaps-/och 
värdegrundsuppdrag och planerar detta i samråd med lärare och skolans 
övriga personal. Rektor har att tillse att utformningen följer av statliga 
styrdokument och kommunala målsättningar, dessa ger de yttre ramarna för 
skolans planering och genomförande. 

Motionären föreslår förvisso att frågan om studieresor ska utredas avseende 
möjligheter och ekonomi men en sådan utredning, tillika med passusen om 
finansiering av en eventuell skolresa med medel från kommunstyrelsen, 
skulle kunna leda till ett implicit beslut om att studieresor ska genomföras. 
Utredningen skulle därför kunna leda till en alltför långt gående och 
detaljerad styrning av skolans inre arbete.  

Ekonomiska konsekvenser
Studieresor innebär en ökad kostnad. För studieresor till Auschwitz-Birkenau 
kan externa medel eftersökas vilket innebär en möjlig hel-alternativt 
delfinansiering.

Barnperspektivet
Utifrån barnperspektivet finns det såväl positiva som negativa aspekter. 
Positivt är möjligheten till ett mycket konkret inslag i kunskapande. En 
studieresa till Auschwitz-Birkenau innebär samtidigt en emotionellt mycket 
stark upplevelse vilken kan sätta djupa spår hos deltagarna. 

Miljöperspektivet
Resor med kommunikationsmedel innebär en ökad miljöpåverkan.”

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 117/2020, handlingsid: Ks 2020.2599.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 31/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Familjenämnden § 63/2020:
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 
vara besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande.

Kommunstyrelsen § 117/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionens första att-sats.

Bo Herou (KD) och Ewa Carnbrand (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

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

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Per Gustafssons förslag.

Omröstning
Med 31 ja-röster mot 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.
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Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Kenneth Strömbeck (M), Marianne Åkerblad (M), Alexander Verweij 
Svensson (M), Lennart Johansson (M), Margith 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), Torgny 
Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti (S), Tina Bergström-Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Kristin Skoog (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V), Linda Ekelund (V) och 
Mikael Holmberg (MP), 

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Birger Hörberger (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD) Jan 
Gustafsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).
_________

Beslutet skickas till:
Per Gustafsson (SD)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 115 Dnr KS 2020/11

Svar på motion - Uppmärksamma även lång och trogen 
tjänst inom Daglig verksamhet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att delvis besvara motionen med det som 
personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom 
daglig verksamhet.

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

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

En verksamhet som ligger inom kommunens ansvarsområde är Daglig 
verksamhet.

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

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

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

rutiner för avtackning och uppvaktning som övrig personal.”
-

Förvaltningen, genom kvalitetschef Christel Nilsson, avger följande 
yttrande:

”I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mona Nihlén (V) att personer 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS uppvaktas för lång och trogen 
tjänst enligt kommunens uppvaktningsreglemente:

92



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 115 forts.

 Arbetstagare som har en anställningstid på minst 25 år uppvaktas under 
högtidliga former (julbord på fullmäktiges decembersammanträde) och 
erhåller en valfri gåva motsvarande fn högst 6 000 kronor inklusive 
moms. 

 Arbetstagare som slutar eller avgår med pension efter minst tio års 
anställning uppvaktas med en gåva till ett värde av 800 kr. 
Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande. 

Förutom ovanstående ingår även uppvaktning när en anställd fyller 50 år till 
ett värde av 800 kronor. Vid dödsfall hedras den avlidne med en krans eller 
liknande och ev flaggning. 

Daglig verksamhet är en rättighet för dem som tillhör målgruppen enligt 1 § 
1 och 2 Lagen om särskilt stöd (LSS), förutsatt att de inte arbetar eller 
studerar. En deltagare i daglig verksamhet är inte en arbetstagare. Det har 
aldrig varit och är inte lagstiftarens intentioner att likställa LSS insatsen daglig 
verksamhet med ett arbete för försörjning. 
Daglig verksamhet är inte en anställningsform och syftet med verksamheten 
är inte att producera varor eller tjänster. 

För den som vill ha ett lönearbete hjälper LSS handläggaren utifrån den 
enskildes önskemål och i samråd med honom eller henne, till med att 
undersöka alternativa vägar till arbete och ger stöd i kontakten med 
Arbetsförmedlingen (AF). 

AF har ett särskilt ansvar för unga under 30 år som har aktivitetsersättning 
inom socialförsäkringen. Som en del av uppdraget ska myndigheten 
samverka med Försäkringskassan för att hjälpa dessa unga till förvärvsarbete 
så att de klarar sin egen försörjning.

Daglig verksamhet fyller en stor funktion för att den enskilde ska känna 
meningsfullhet och leva som andra. I den mån det är möjligt ska dessa 
verksamheter efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden, precis som 
motionären skriver. Denna inriktning avser hur verksamheten organiseras 
och syftar inte till att det ska vara anställningsliknande former.   

Då daglig verksamhet inte kan eller ska jämställas med ett lönearbete kan 
förvaltningen inte ställa sig bakom förslaget i motionen. 
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Idag har ett femtiotal personer beslut på daglig verksamhet. Det kan tyckas 
behjärtansvärt att dessa också ska belönas på samma sätt som anställda med 
tillhörande uppvaktningar och middag med fullmäktige. 

Förvaltningen ser dock fler utmaningar än lagens intentioner om förslaget 
skulle komma att realiseras. En försvårande omständighet är dels att den 
aktuella målgruppen inte har en formell anställning inom kommunen och då 
måste den kommunala likställighetsprincipen säkerställas. Vad är ett sakligt 
skäl för att en icke anställd får ta del av kommunens reglemente för 
anställda? 

Om sakliga skäl är att alla som har en insats enligt LSS ska behandlas lika 
innebär det att de som har andra insatser enligt LSS också måste omfattas av 
uppvaktningsreglementet vad gäller ex uppvaktning på 
födelsedagar. Kommuner får heller inte ge understöd till enskilda om det inte 
framgår av en särskild lag att detta är tillåtet som ex Socialtjänstlagen. 

Dels bör både direkta och indirekta kostnaderna beräknas. Sistnämnda skulle 
kunna bli mycket resurskrävande om förslaget ska realiseras. Till de direkta 
kostnaderna ska även läggas kostnader för det administrativa arbetet och för 
den personal som behöver närvara för att den enskilde ska kunna känna sig 
trygg vid evenemanget med hedersbelöning. Idag uppmärksammar 
personalen på daglig verksamhet avslut och födelsedagar med någon 
”gofika”, tårta eller kakor som deltagare bakat tillsammans och en liten 
blomma. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningen för Stöd och omsorg, 
avdelning Vård och omsorg.

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

Barnperspektivet
är inte aktuellt i ärendet.

Miljöperspektivet är inte direkt applicerbart på ärendet.”
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att delvis besvara motionen med det som 
personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom 
daglig verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 118/2020, handlingsid: Ks 2020.2600.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 16/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 28/2020: 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Vård och omsorgsnämnden § 49/2020: 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att delvis besvara motionen med det som 
personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom 
daglig verksamhet.

Kommunstyrelsen § 118/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att delvis besvara motionen med det som 
personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom 
daglig verksamhet.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Mona Nihlén (V) och Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen. 

Marianne Åkerblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Mona Nihlén (V)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 116 Dnr KS 2020/21

Svar på motion angående klimatanpassning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

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

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

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

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

ägardirektiv.”

Förvaltningens yttrande genom hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson:
I översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 berörs klimatperspektivet och 
dess påverkan på Tomelilla kommun. Faktorer som väntas påverka mest 
inom en överskådlig framtid är längre och mer frekventa perioder av torka 
samt extrema regnperioder med dess följdverkningar. Faktorerna kan ge 
påverkan på areella näringar, skador på infrastrukturen, översvämningar samt 
vatten- och avloppsförsörjning. 
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I översiktsplanen finns ställningstagande om att i detaljplaner och bygglov 
ska risken för skador på kommunaltekniska system och infrastruktur samt 
effekterna av översvämningar inom bostadsområden och 
vattenskyddsområden beaktas. 

I risk och sårbarhetsanalysen för Tomelilla kommun fastställs att 
klimatförändringarna kan innebära att förutsättningarna för att bedriva en rad 
olika samhällsverksamheter förändras. Kommunen bör inom ramen för den 
långsiktiga samhällsplaneringen beakta nödvändiga 
klimatanpassningsåtgärder. Arbetet med klimatanpassning och dess effekter 
täcks in av ställningstagande i översiktsplanen samt risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

Ekonomiska konsekvenser
Klimatanpassningsåtgärder kan innebära kostnader för respektive 
verksamhet, utifrån deras verksamhet. 

Barnperspektivet
Kommande generationers möjligheter påverkas positivt om 
klimatanpassningsåtgärder beaktas redan i nutid. 

Miljöperspektivet
Om klimatanpassningsåtgärder genomförs kan miljön påverkas både negativt 
och positivt. 

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 119/2020, handlingsid: Ks 2020.2601.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 24/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 177/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen § 119/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mikael Holmberg (MP) 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 förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Mikael Holmberg (MP)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 117 Dnr KS 2020/88

Svar på motion - Vita jobb

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer/Deltar inte i beslutet
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Kristin 
Skoog, Peter Boström, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) reserverar sig 
enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.2814.

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.
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 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. 

 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.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande: 

Motsvarande motion lämnades in till kommunfullmäktige den 30 mars 2015 
av Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S) och Britta Berg (V). Motionen 
avslogs i kommunfullmäktige den 12 september 2016 med bland annat 
följande motivering: 

”Tomelilla kommuns inköps- och upphandlingssamverkan med Ystads, 
Sjöbo och Simrishamns kommuner bygger på att kommunerna har 
överensstämmande upphandlingsreglementen/-policydokument. Övriga 
kommuner inom Ystad-Österlenregionens upphandlingssamverkan har inte 
krav på att använda Vita jobb-modellen i sin upphandlingspolicy.

Ett krav i inköps- och upphandlingsreglementet på att Tomelilla kommun 
ska använda Vita jobb-modellen i sina upphandlingar skulle försvåra 
samverkan och vara ett avsteg från målsättningen att ha likalydande 
reglemente/policy. Möjligheten att gemensamt kunna få bättre villkor och 
priser för de varor och tjänster vi köper in skulle sannolikt minska.”
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Det som framfördes 2016 gäller fortfarande och av denna anledning bör 
motionen avslås. 

Utöver detta bör tilläggas att Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
ändrades den 1 juni 2017 så att den upphandlade myndigheten oftast måste 
ställa krav på arbetsrättsliga villkor i förfrågningsunderlaget.

Enligt LOU 17:2: ”En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, 
kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, 
semester och arbetstid som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt 
kontraktet minst ska tillförsäkras.

Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes 
underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller 
de villkor som har ställts enligt första stycket.”

Tomelilla kommun ställer krav på arbetsrättsliga villkor i alla upphandlingar 
där det är relevant. Vid samtliga upphandlingar inom bygg, städ och 
transport sedan 2017 ställs krav på arbetsrättsliga villkor. Den text som 
används vid våra upphandlingar är:

”Entreprenören ansvarar för att lagstadgade skyldigheter vad gäller 
anställnings- och arbetsmiljövillkor tillämpas för den berörda personalen 
samt förbinder sig att inte anlita så kallad "svart arbetskraft" för utförande av 
uppdraget, vilket enligt Skatteverkets definition innebär att ersättning för 
utfört arbete som ska beskattas i Sverige inte redovisas till Skatteverket.

Entreprenören ansvarar för att motverka arbetsrättsliga och skattemässiga 
oegentligheter genom regelbundna kontroller. Entreprenören ska föra 
personalförteckning med namn och personnummer över samtliga anställda 
och underentreprenörers anställda, verksamma enligt detta kontrakt. Den 
upphandlande myndigheten äger rätt att kontrollera uppgifterna om 
entreprenörens och underentreprenörers anställda samt arbets- och 
anställningsvillkor för dessa. På begäran av den upphandlande myndigheten 
ska entreprenören kostnadsfritt sända in dokument som visar att 
ovanstående uppfylls.”
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Det skulle gå att ställa ytterligare krav, så länge dessa krav är relevanta, 
proportionella och icke-diskriminerande. Men man måste komma ihåg att alla 
krav som ställs i en upphandling måste vara uppföljningsbara och enbart ha 
en koppling till det som upphandlas. 

Eftersom övriga kommuner inom Ystad-Österlenregionens 
upphandlingssamverkan inte har krav på att använda Vita jobb-modellen i sin 
upphandlingspolicy, samt att Tomelilla kommun redan idag ställer krav på 
arbetsrättsliga villkor så föreslår förvaltningen att motionen ska avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om avslag på motionen innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
Skulle ytterligare krav ställas vid upphandlingar kan man förmoda att 
anbuden blir högre. Kan Tomelilla kommun genomföra färre upphandlingar 
i samverkan med grannkommunerna kommer också kommunens kostnader 
att öka.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 120/2020, handlingsid: Ks 2020.2602.  

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 81/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 178/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

103



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 117 forts.

Kommunstyrelsen § 120/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke yrkar bifall till motionen. 

Anette Thoresson (C) och Leif Sandberg (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Ida Bornlykke med fleras förslag.

Omröstning
Med 28 ja-röster mot 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Kenneth Strömbeck (M), Marianne Åkerblad (M), Alexander Verweij 
Svensson (M), Lennart Johansson (M), Margith 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), Mikael Holmberg (MP), 
Per Gustafsson (SD), Birger Hörberger (SD), Peo Örnsved (SD), Anders 
Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD) Jan Gustafsson (SD), 
Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

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

Beslutet skickas till:
Peter Boström (S)
Balanslista/Patrik Månehall
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Reservation ärende 36 – Vita jobb

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå motionen om att inför Vita jobb-modellen i 
de upphandlingar som Tomelilla kommun gör. Inte minst i byggsektorn finns det alldeles för många 
fall där arbetsgivaren inte försäkrar sina anställda, ger dåliga löner, i vissa fall endast 25 kronor i 
timmen, och struntar i pensionsinbetalningar. Vi anser att kommunen som ansvarig upphandlare har 
ett ansvar att se till så att de som arbetar i våra fastigheter har schyssta villkor. Både Ystad och Sjöbo 
kommun har antagit Vita jobb-modellen, med vissa korrigeringar. Detta borde även Tomelilla 
kommun göra.

Socialdemokraterna i Tomelilla

Sara Anheden
Vice KF-gruppledare
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1:a 
kvartalet 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

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

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

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

Tidigare redovisning.
Enligt senaste redovisningen var det ett beslut från 2018-07-02 som 
verkställdes 2019-10-01. Väntetid från första erbjudandet till verkställt 330 
dagar.

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 90/2020, handlingsid: Ks 2020.2126.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 40/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 90/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Kf § 119 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 1:a kvartalet 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

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

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under första kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

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

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 91/2020, handlingsid: Ks. 2020.2127.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 42/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 91/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Motion - Offentligt drivna vårdboenden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion om offentligt drivna 
vårdboenden med följande lydelse:

”Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar 
av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för 
äldre, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild 
kommun anlita utifrån ramavtalet.

Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått uppdraget att göra 
upphandlingarna är att i många fall behövs specialboenden, eller 
behandlingar, som inte varje enskild kommun kan driva i egen regi. Vi anser 
att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker att istället 
för upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne samordna 
utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika 
kommunerna. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från 
vinstintressen.

Boendeplaceringarna ska bekostas av de kommuner som använder platserna, 
men Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt 
obesatta platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver 
platser, andra året är det andra kommuner.

Idag finns ett offentlig ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av 
Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg. De arbetar 
idag med verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Detta bolag är ett 
exempel på vad vi vill ska utvecklas. En verksamhet som är offentlig ägd och 
som gör att kommuner samverkar om de behov av vårdplatser som finns. 
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Detta bolag kan ges ett vidgat uppdrag eller kan fler liknande kommunalt 
ägda bolag utvecklas, inom till exempel LSS och äldreomsorg. Vårdbolag 
som ägs av kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan 
utnyttjas av de ägande kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver 
göras mer tillgänglig för Skånes samtliga kommuner.

Ett system för att samordna den offentliga verksamheten för boenden och 
behandlingar som inte varje enskild kommun kan driva är mycket bättre än 
privata upphandlingar. Vi vill att Tomelilla inom Kommunförbundet Skåne 
verkar för att en modell för gemensamt drivna vårdboenden och 
behandlingshem utarbetas.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag verkar för att Kommunförbundet 

Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar 
ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig 
regi.”

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

Beslutsunderlag
Motion – Offentligt drivna vårdboenden, handlingsid: Ks 2020.2037.
__________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Kf § 121 Dnr KS 2020/156

Motion om språkkrav i svenska för anställning inom 
äldreomsorgen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen med 
följande lydelse:

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 
omsorgen, men då krävs det givetvis att språkkunskaperna i svenska är 
tillräckliga. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 
personalen säger och menar, men även att själv bli förstådd. Detta handlar 
främst om vårdtagarens tillit och trygghet, vilket är fundamentalt och högst 
rimligt att avkräva omsorgen. 

Otillräcklig kunskap i svenska hos personal kan betyda reell fara för att 
brukaren inte får den vård & omsorg vederbörande behöver och förväntas 
få. Därtill utgör språkförbistring risk för misstag av vårdplan och vid 
medicinering, vilket under rådande pandemi är än mer viktigt vilket kan vara 
direkt avgörande för enskilda brukare. 

Vidare riskerar övrig personal merarbete då de utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter kan tvingas agera pedagog, kontrollant och kommunikatör åt 
kollegor som brister i svenska. Ett merarbete och ansvar som ger ökad 
arbetsbelastning, vilket i sin tur riskerar att ge utbrändhet och sjukskrivningar 
som följd. 
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Justerandes sign

§ 121 forts.

Det fackliga organet, Kommunalarbetaren har tidigare skildrat ett antal 
incidenter och arbetsmiljöproblem direkt kopplat till språkförbistringar, ex 
hur personal inte klarar att svara i telefon, formulera avvikelser och 
dokumentera på svenska https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-
aldreomsorgen/Enligt Expressen & TT den 10/7 redogör man att Corona-
pandemin kan har förvärrats bland våra äldreboende pga svag svenska. 
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svag-svenska-kan-ha-
paverkat-covidvard/ 

Tomelilla kommun ska vara en attraktiv vård- och arbetsgivare, men även en 
integrationsskapande aktör. För att bibehålla och öka denna attraktion bör 
kommunen i samband med rekrytering, av såväl vikarierande- som ordinarie 
personal, inbegripa betryggande språkkunskaper i svenska i sin 
kravspecifikation. Lämpligen torde Tomelilla kommunen ställa motsvarande 
krav på externa aktörer som kommunen upphandlar. 

Språkkunskapen kan exempelvis vidimeras genom ett obligatoriskt språktest i 
nivå med Socialstyrelsens rekommendationer för godkänd svenska på 
gymnasienivå som minimikrav. Denna pretention torde även företes redan 
anställd personal tillsammans med erbjudan om betald svenskautbildning. 
Allt för att upprätthålla tillit och kvalitet åt våra enskilda vårdtagare, men 
även för minskad arbetsbörda, ökad kunskap och stolthet hos vårdpersonal i 
vår kommun.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att 
kommunfullmäktige beslutar:

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram plan för 
ett obligatoriskt språktest med språkkrav minst enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vid rekrytering av såväl tillfällig- som ordinarie 
personal inom all äldreomsorg. 

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram plan för att 
säkerställa att all omsorgspersonal, såväl nuvarande som framtida, 
äger språkkunskaper åtminstone i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendationer.”

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

§ 121 forts.

Beslutsunderlag
Motion om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen, 
handlingsid: Ks 2020.2750.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Kf § 122 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Kaj Nilsson (SD) som revisor i Tomelilla 
kommun samt lekmannarevisor i Österlenhem AB och 
Tomelilla Industri AB

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

Kommunfullmäktige beslutar utse Marie Svensson (SD) till ny revisor i 
Tomelilla kommun samt lekmannarevisor i Österlenhem AB och Tomelilla 
Industri AB istället för Kaj Nilsson (SD).

Ärendebeskrivning
Kaj Nilsson (SD) har den 25 maj 2020 inkommit med avsägelse som revisor i 
Tomelilla kommun samt som lekmannarevisor i Österlenhem AB och 
Tomelilla Industri AB.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Kaj Nilsson (SD) som revisor i Tomelilla kommun samt 
lekmannarevisor i Österlenhem AB och Tomelilla industri AB, handlingsid: 
Ks 2020.1939.
________

Beslutet skickas till:
Kaj Nilsson (SD)
Marie Nilsson (SD)
Revisorerna
Österlenhem AB
Tomelilla Industri AB
Löneenheten i Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Justerandes sign

Kf § 123 Dnr KS 2018/286

Alice Jönsson (C) är inte längre valbar pga. flytt

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Alice Jönsson (C) från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutet överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har den 15 juni 2020 inkommit med en skrivelse. Vid 
Länsstyrelsens valbarhetskontroll, i samband med ny sammanräkning, har det 
framkommit att Alice Jönsson (C) inte längre bor i Tomelilla kommun. Med 
anledning av detta är hon i enlighet med vallagens 14 kap inte längre valbar.

Alice Jönsson (C) ska därför bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige.
  
Beslutsunderlag
Meddelande från Länsstyrelsen gällande vallagens 14 kap. Begäran om ny 
sammanräkning för Centerpartiet, handlingsid: Ks 2020.2136.
________

  

Beslutet skickas till:
Alice Jönsson (C)
Länsstyrelsen
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Justerandes sign

Kf § 124 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Matilda Björk (C) som ledamot och vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Matilda Björk (C) från uppdraget som 
ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Linnéa Brolin (C) till ny ledamot och vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden istället för Matilda Björk (C).

Ärendebeskrivning
Matilda Björk (C) har den 16 juli 2020 inkommit med avsägelse som ledamot 
och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Matilda Björk (C) som ledamot och vice ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden, handlingsid: Ks 2020.2361.
________

 

Beslutet skickas till:
Matilda Björk (C)
Linnéa Brolin (C)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Justerandes sign

Kf § 125 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Walter Borggren (S) som ledamot i 
överförmyndarnämnden och ersättare i valnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Walter Borggren (S) från uppdraget 
som ledamot i överförmyndarnämnden och som ersättare i valnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Kenth Bergström (S) som ledamot i 
överförmyndarnämnden istället för Walter Borggren (S).

Kommunfullmäktige beslutar utse Karin Arvidsson (S) som ersättare i 
överförmyndarnämnden istället för Kenth Bergström (S).

Kommunfullmäktige beslutar utse Karin Arvidsson (S) som ersättare i 
valnämnden istället för Walter Borggren (S).

Ärendebeskrivning
Walter Borggren(S) har den 18 augusti 2020 inkommit med avsägelse som 
ledamot i överförmyndarnämnden och som ersättare i valnämnden.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Walter Borggren (S) som ledamot i överförmyndarnämnden 
och som ersättare i valnämnden, handlingsid: Ks 2020.2444.
________
 
Beslutet skickas till:
Walter Borggren (S)
Kenth Bergström (S)
Karin Arvidsson (S)
Överförmyndarenheten
Valnämnden
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Justerandes sign

Kf § 126 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Jonas Olsson (SD) som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Jonas Olsson (SD) från uppdraget 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Sandegren (SD) till ny ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden istället för Jonas Olsson (SD).

Ärendebeskrivning
Jonas Olsson (SD) har den 1 september 2020 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Jonas Olsson (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, 
handlingsid: Ks 2020.2526.  
______

Beslutet skickas till:
Jonas Olsson (SD)
Anna Sandegren (SD)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten i Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Justerandes sign

Kf § 127 Dnr KS 2020/163

Motion - Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram med följande lydelse:  

” I samband med beslutet om politisk organisation inför mandatperioden 
2018-2022 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett ungdomsråd. Sedan 
dess har ett ungdomsråd bildats och ett antal ärenden har skickats på remiss 
till gruppen. 

Någon egentlig arbetsordning eller instruktioner för hur och till vad 
ungdomsrådet ska användas finns inte. Många kommuner tar fram 
ungdomspolitiskt handlingsprogram, bland annat finns det i Simrishamns 
kommun. En snabb sökning bland kommuner runt om i Sverige ger många 
sätt att ta fram och arbeta med ungdomspolitiska frågor. 

I Nordanstigs kommun tas handlingsprogrammet fram i samverkan mellan 
ungdomarna, politiker och tjänstepersoner vart tredje år. Av programmet 
framgår vilka områden som ungdomarna tycker är viktiga att kommunen 
satsar på, vilka områden som behöver förbättras samt hur man kan arbeta för 
att öka ungdomarnas möjlighet till inflytande. 

Det är positivt att Tomelilla kommun har fått igång ett ungdomsråd, nu 
menar vi att det är dags att ta nästa steg, helt i enlighet med 
barnkonventionens idé, och utveckla ungdomarnas möjlighet till verkligt 
inflytande, mer än att yttra sig över olika remisser. Vad anser våra yngre 
kommunmedborgare behöver göras för att göra Tomelilla kommun attraktiv 
för deras generation nu och framöver?

120



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 127 forts.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna 

att Tomelilla Kommun upprättar ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram, utifrån barnkonventionen, som ständigt hålls levande.”

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

Beslutsunderlag
Motion – Ungdomspolitiskt handlingsprogram, handlingsid: Ks 2020.2721.
________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall.
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Justerandes sign

Kf § 128 Dnr KS 2020/164

Motion angående bikupor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde S) har lämnat in motion angående bikupor med följande 
lydelse:  

” Det finns flera exempel i städer och samhällen både i Sverige och i andra 
länder som har biodlingar, bl a på tak. Fördelar med att ha biodlingar i städer 
är att bina får en större tillgång till en variation av växter, och att det inte 
används särskilt stora mängder bekämpningsmedel. Desto fler gånger ett bi 
besöker en äppelblomma, desto större blir nämligen frukten!

Pollinatörerna (främst bin, humlor, flugor, skalbaggar och fjärilar) har 
minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och 
pollen har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Alltför 
välskötta miljöer minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas 
livsmiljöer. Variationsrika miljöer med ytor som ängar och perennrabatter 
gynnar den biologiska mångfalden och kan utgöra viktiga livsmiljöer för 
pollinatörer.

Många kommuner uppmuntrar och ger tillstånd för placering av bikupor på 
kommunal mark och t. ex i rondeller. Den som äger kuporna är ansvarig för 
sina kupor och bin.

Det finns också kommuner med egna bikupor. Tomelillas kommunhus vätter 
mot ett parkområde och vore en utmärkt plats för en kupa.
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Justerandes sign

§ 128 forts.

Vi yrkar med bakgrund av ovanstående 

att Tomelilla kommun, som ett gott föredöme, installerar en eller 
flera bikupor på   kommunhusets ”bakgård” eller annan lämplig 
plats.

att Tomelilla kommun uppmuntrar andra (privatpersoner, företag 
och föreningar) till liknande initiativ.”

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

Beslutsunderlag
Motion angående bikupor, handlingsid: Ks 2020.2722.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Kf § 129 Dnr KS 2020/165

Motion - Inrätta ett föreningsledarpris

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Inrätta ett föreningsledarpris 
med följande lydelse:  

”På nationaldagen delar Tomelilla kommun ut kulturpris och idrottspris till 
individer, lag eller grupper som gjort betydande insatser för kulturen eller 
inom idrotten som på något sätt har koppling till kommunen. Detta är en fin 
tradition som engagerar kommuninvånarna, inte minst om man ser till antalet 
nomineringar som kommer in. 

Bakom varje framgång står ofta ledare som utan att synas i rampljuset lägger 
ner ledig tid för att barn och unga ska kunna ha en aktiv och rolig fritid. Det 
kan var tränaren, körledaren, fritidsledare, vaktmästaren, personer som i det 
tysta ser till så att verksamheten rullar. Alla har de oftast en sak gemensamt. 
De gör det på sin fritid på ideell basis. 

Många kommuner har inför ett pris för föreningsledare för att 
uppmärksamma deras insatser. I Tomelilla är vi inte där ännu. I debatten om 
trygghet i samhället poängterar vi vikten av en aktiv fritid, något som 
förutsätter aktiva och engagerade ledare i föreningslivet. Dessa fantastiska 
människor är värda att uppmärksammas. Vad vore bättre än att göra detta i 
samband med att prestationer inom idrott och kultur uppmärksammas på 
nationaldagen?

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att  Tomelilla kommun inrättar ett föreningsledarpris.”
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Justerandes sign

§ 129 forts.

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

Beslutsunderlag
Motion - Inrätta ett föreningsledarpris, handlingsid: Ks 2020.2723.
 _________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Kf § 130 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Christian Björkqvist (C) som ersättare i 
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Christian Björkqvist (C) från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christian Schanner (C) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen istället för Christian Björkqvist (C).

Ärendebeskrivning
Christian Björkqvist (C) har den 17 september 2020 inkommit med avsägelse 
från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Christian Björkqvist (C) som ersättare i kommunstyrelsen, 
handlingsid: Ks 2020.2736  
________

Beslutet skickas till:
Christian Björkqvist (C)
Christian Schanner (C)
Kommunstyrelsen
Löneenheten i Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Justerandes sign

Kf § 131 Dnr KS 2020/166

Motion angående tiggeriförbud

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
angående tiggeriförbud med följande lydelse: 

” Länge har vi fått bevittna hur organiserade ligor utför tiggeri i Tomelilla. 
De här organiserade ligorna utnyttjar utsatta människor som med det här 
beteendet cementeras i fattigdom. Tiggeriet är oftast bara toppen på isberget 
för de organiserade ligorna.

På länsstyrelsens Skånes hemsida kan man bland annat läsa följande om 
tiggeriet och de organiserade ligornas verksamhet:

Det finns bland annat uppgifter om att gruppen utnyttjas till svartarbete 
under slavliknande förhållanden, att bostadssituationen är undermålig och att 
många lider av hälsoproblem. Det konstateras också att rumänska kvinnor 
dominerar bland de utländska medborgare som utnyttjas i prostitution eller 
människohandel.

Enligt EU:s regelverk har en EU-medborgare rätt att vistas i ett annat EU-
land i tre månader innan den måste återvända om den inte registrerar sig hos 
landets myndigheter. Kommunen bör, om andra EU-medborgare vistas här 
illegalt, i samråd med berörda myndigheter se till att dessa personer 
återvänder till sina hemländer då de inte på något sätt varken är Sveriges eller 
kommunens ansvar.

För att försvåra för de organiserade ligorna att verka i Tomelilla och Sverige 
föreslår vi ett tiggeriförbud i kommunen.
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21 september 2020

Justerandes sign

§ 131 forts.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter inför en ny paragraf om ett förbud mot aktivt och 
passivt tiggeri.”

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

Beslutsunderlag
Motion angående tiggeriförbud, handlingsid: Ks 2020.2753.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslita/Patrik Månehall
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