
TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
9 november 2020

Plats och tid Intim, Folkets Park i Tomelilla, den 9 november 2020, 
kl. 15.00-19.00 med ajourneringar 17.35-18.00 och 18.10-18.15

Beslutande Se sidan två.
 
 

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson (på distans)
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
Nämndsekreterare Olof Hammar
Tjänstgörande revisor Ulla-Christina Lindberg (S)

Utses att justera Carina Persson (L) Mikael Holmberg (MP)

Justerade paragrafer §§ 132-151

Justeringens plats Kommunkansliet den 20 november 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Christer Yrjas (C)

Justerare
Carina Persson (L) Mikael Holmberg (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 9 november 2020

Datum då anslaget sätts upp 20 november 2020

Datum då anslaget tas ned 15 december 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
9 november 2020

Justerandes sign

Beslutande
Per-Martin Svensson (M) Ewa Carnbrand (M) 
Sander Dijkstra (M) Marianne Åkerblad (M)
Emil Ekstrand (M) Leif Sandberg (C)
Magnus Nilsson (C) Christer Yrjas (C)
Anette Thoresson (C) Carina Persson (L)
Bo Herou (KD) Sara Anheden (S) 
Ida Bornlykke (S) Tina Bergström-Darrell (S)
Anders Throbäck (S) Peter Boström (S)
Anne-Maj Råberg (S) Mona Nihlén (V) 
Mikael Holmberg (MP) Per Gustafsson (SD)
Peo Örnsved (SD) Anders Rosengren (SD)
Kent Olofsson (SD) Thony Blomgren (SD) 
Jonas Olsson (SD) §§ 141-151

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
9 november 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige

§ 132 Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
§ 133 Frågor
§ 134 Informationsärenden
§ 135 Informationsärende - Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2021
§ 136 Delårsrapport jan-aug 2020 för Tomelilla kommun
§ 137 Omfördelning av anslag inom investeringsram 2020
§ 138 Budget 2021 - Skattesats 
§ 139 Avgifter och taxor 2021
§ 140 VA-taxa 2021 
§ 141 Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023
§ 142 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun
§ 143 Kapitalisering av Kommuninvest
§ 144 Avsägelse från Håkan Jönsson (C) som ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden 
§ 145 Avsägelse från Linnea Brolin (C) som första vice ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden
§ 146 Interpellation – Bostadssociala åtgärder
§ 147 Motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem en bra grund för korrekta 

beslut 
§ 148 Motion angående hastigheten på Byavägen
§ 149 Motion angående höjt förbehållsbelopp
§ 150 Motion angående kommunekolog
§ 151 Motion angående utökning av antalet revisorer i Tomelilla kommun
_________

3



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 132     

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare

Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den
30 oktober 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 30 oktober 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 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 133 Dnr KS 2020/4

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Ingen enkel fråga har inkommit till dagens sammanträde.
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 134      

Informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Underrättelse från länsstyrelsen om ny ersättare, Lena Eriksson (C), i 
kommunfullmäktige.

Under perioden 8 september och 19 oktober 2020 har fyra nya motioner 
inkommit: 

 Motion - Ungdomspolitiskt handlingsprogram
 Motion angående bikupor
 Motion - Inrätta ett föreningsledarpris
 Motion angående tiggeriförbud

Under perioden 8 september och 19 oktober har fyra nya medborgarinitiativ 
inkommit:

 Medborgarinitiativ – Hundrastgård i Smedstorp
 Medborgarinitiativ - Regelbunden skötsel av hela Välabäcken och dess 

promenadstigar, inte bara i området runt kommunhuset
 Medborgarinitiativ - Fungerande närtrafik i norra delarna av Tomelilla 

kommun
 Medborgarinitiativ angående avgiftsfria aktiviteter för äldre m.m.

  
Beslutsunderlag
Underrättelse om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, avgången 
ersättare Alice Jönsson (C), ny ersättare Lena Eriksson (C), handlingsid: Ks 
2020.3218.
Information om inkomna motioner och interpellationer, handlingsid: Ks 
2020.3433.
Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ, handlingsid: Ks 
2020.3434.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 135 Dnr KS 2020/119

Informationsärende - Sammanträdesplan 
kommunstyrelsen 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 september 2020 beslutat om sin 
sammanträdesplan för 2021. Kommunfullmäktige kommer att hålla sju 
sammanträden under 2021, den 15 februari, 22 mars, 3 maj, 21 juni, 20 
september, 1 november och 6 december 2020.

Det innebär ett sammanträde var sjätte vecka med undantag för mars-mötet 
för att undvika påsklovet och budgetsammanträdet i juni för att få så lång tid 
som möjligt för att hinna bereda budgeten. Mötestiderna är lagda så att 
sammanträden undviks under skollov och såklart helgdagar. De lov och 
helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 2020 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.

Kommunstyrelsens sammanträden är oftast planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde, vilket är lämpligt för att få ks-protokollet 
färdigt och justerat så att justerade protokollsutdrag kan skickas ut till 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Kommunstyrelsens sammanträden är även fortsättningsvis planerade på 
onsdagar, enligt följande:

- 27 januari
- 3 mars
- 14 april
- 2 juni
- 1 september
- 6 oktober
- 17 november
- 15 december.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 135 forts.

Utöver ett kommunstyrelsesammanträde per 
kommunfullmäktigesammanträde så är ett extra ks-sammanträde efter 
höstens sista KF-sammanträde inplanerat, med andra ord totalt åtta KS-
sammanträden under 2021 (åtta under 2020, tio under 2019 varav det första 
enbart för att välja arbetsutskott).

Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider, men 
ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas. Det är även rimligt att 
kommunstyrelsen ger direktiv till sitt utskott. 

Kommunstyrelsen menar att det är nödvändigt med minst två sammanträden 
med arbetsutskottet inför varje kommunstyrelsesammanträde. Dessa 
sammanträden ska dock inte hållas onsdagen före ks-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 ska 
bli akut på grund av dålig planering.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 133/2020, handlingsid: Ks 2020.3165.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 197/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 3 mars, 14 
april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november och 15 december 2021.

Kommunstyrelsen § 133/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 3 mars, 14 
april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november och 15 december 2021.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 136 Dnr KS 2020/115

Delårsrapport jan-aug 2020 för Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport januari-augusti 2020, 
handlingsid: Ks 2020.3474.

Ärendebeskrivning
Prognosen för helåret har förbättrats från -10,3 mnkr vid delårsrapport jan-
april till +18,5 mnkr i jämförelsen med budgeten. Den stora förändringen 
består av att finansförvaltningen har förbättrats från -11 mnkr till +15,2 
mnkr. Skatteintäkterna har inte minskat så mycket som har befarats.

Även de flesta nämnderna har förbättrat sitt resultat från TB1:
Överförmyndare 0 till 0,4 mnkr
Kommunstyrelsen 0 till 1 mnkr
Samhällsbyggnadsnämnden 0,5 till 1,5 mnkr
Byggnadsnämnden 0 till 0,9 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden 0,2 till 0,5 mnkr
Familjenämnden -3 mnkr till -1,5 mnkr (Individ och familj minus 3 mnkr och 
Barn och utbildning plus 1,5 mnkr)

Detta gäller dock inte vård och omsorgsnämnden som minskar sitt överskott 
från 3 mnkr till 0,5 mnkr. 

Årets resultat var budgeterat till 16,5 mnkr men prognosen är nu 35 mnkr.

God ekonomisk hushållning klaras eftersom de ekonomiska målen enligt 
prognosen uppnås och 31 av 33 verksamhetsmål bedöms bli uppfyllda eller 
delvis uppfyllda. Ett av kommunstyrelsens verksamhetsmål har inte kunnat 
bedömas. Ett av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål har inte 
kunnat nås alls på grund av covid-19.

Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar delårsbokslutet på 
kommunfullmäktiges sammanträde.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 136 forts.

Tjänstgörande revisor Ulla-Christina Lindberg föredrar revisorernas 
granskning av tertialbokslutet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport januari-augusti 2020 
enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 134/2020, handlingsid: Ks 2020.3166.
Delårsrapport januari-augusti 2020 (TB2) för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.3474.
Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti 2020, handlingsid: 
Ks 2020.3475.
Granskningsrapport delårsrapport jan-aug 2020 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.3476.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 199/2020:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport januari-augusti 2020 
enligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen § 134/2020:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport januari-augusti 2020 
enligt förvaltningens förslag.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Sara 
Anheden (S), Mikael Holmberg (MP), Ida Bornlykke (S), Per Gustafsson 
(SD), Per-Martin Svensson (M) och 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:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 137 Dnr KS 2019/57

Omfördelning av anslag inom investeringsram 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar omfördela 5 mnkr inom 2020 års 
investeringsram från fiberutbyggnad till ombyggnation av Brösarps 
skola/förskola, Meröppet bibliotek i Tomelilla, inköp av flakbil och minibuss 
samt informationstavlor.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2019 § 113 att fastställa 2020 
års investeringsram till totalt 51,5 mnkr för den skattefinansierade 
verksamheten. 

13 mnkr avsattes för att finansiera den fortsatta utbyggnaden av fibernätet i 
kommunen. Bedömningen som görs i samband med delårsrapporten är att 
anslaget för fiberutbyggnaden kommer att lämna ett överskott på ca 5 mnkr. 
I samband med investeringsberedningens sammanträde den 11 september 
2020 lämnades förslag på att tidigarelägga ombyggnationen av Brösarps 
skola, genomföra Meröppet på biblioteket i Tomelilla och köpa in flakbil och 
minibuss samt informationstavlor vid infarter redan under sista tertialet 2020. 
Finansieringen kan ske genom omfördelning av medel från fiberutbyggnaden 
till de tidigarelagda investeringarna samt informationstavlor vid infarter.

Brösarps skola/förskola 2,0 mnkr
Meröppet bibliotek, Tomelilla 0,7 mnkr
Flakbil 0,3 mnkr
Minibuss 0,5 mnkr
Informationsskyltar 1,5 mnkr
SUMMA 5,0 mnkr

Ekonomiska konsekvenser
Genom en omfördelning av investeringsanslag belastar inte de tidigarelagda 
investeringarna det finansiella utrymmet.

Barnperspektivet
Ändamålsenliga, tillgängliga och uppdaterade lokaler, såväl innemiljö som 
utemiljö är en investering för våra barn och elever i förskola och skola. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 137 forts.

Miljöperspektivet
Ändamålsenliga och uppdaterade lokaler innebär generellt en minskad 
miljöbelastning över tid. Nya och energisnålare driftmetoder och nya 
byggnadstekniska lösningar samt nyare bilpark minskar miljöpåverkan. 

Uppföljning
Investeringarna följs upp i årsbokslutet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar omfördela 5 mnkr inom 2020 års 
investeringsram från fiberutbyggnad till ombyggnation av Brösarps 
skola/förskola, Meröppet bibliotek i Tomelilla, inköp av flakbil och minibuss 
samt informationstavlor. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 136/2020, handlingsid: Ks 2020.3168.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 200/2020:
Kommunfullmäktige beslutar omfördela 5 mnkr inom 2020 års 
investeringsram från fiberutbyggnad till ombyggnation av Brösarps 
skola/förskola, Meröppet bibliotek i Tomelilla, inköp av flakbil och minibuss 
samt informationstavlor.  

Kommunstyrelsen § 136/2020:
Kommunfullmäktige beslutar omfördela 5 mnkr inom 2020 års 
investeringsram från fiberutbyggnad till ombyggnation av Brösarps 
skola/förskola, Meröppet bibliotek i Tomelilla, inköp av flakbil och minibuss 
samt informationstavlor.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Teknisk chef Ulrika Olsson
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 138 Dnr KS 2019/199

Budget 2021 - Skattesats

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad, 
20,61 kronor.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande läggs 
härmed fram ett förslag om oförändrad skattesats, dvs 20,61 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad, 
20,61 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 139/2020, handlingsid: Ks 2020.3171.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 202/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad, 
20,61 kronor.

Kommunstyrelsen § 139/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad, 
20,61 kronor.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström   
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 139 Dnr KS 2020/74

Avgifter och taxor 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovstaxan ska vara 
oförändrad i enlighet med förslaget, handlingsid: Ks 2020.2824, men att 
moms ska läggas på i enlighet med Skatteverkets direktiv.

Ärendebeskrivning
Berörda nämnder har tagit fram förslag på avgifter och taxor för sin 
verksamhet för år 2021. 

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 7 oktober 2020, Bn § 
103/2020, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad i enlighet med förslaget, men att moms 
ska läggas på i enlighet med Skatteverkets direktiv.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 140/2020, handlingsid: Ks 2020.3172.
Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Ks 2020.2824.
Byggnadsnämnden § 103/2020, handlingsid: Ks 2020.3414.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 19/2020:
Kultur och Fritidsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige följande 
avseende Taxor och avgifter för år 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 139 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om att räkna upp taxor och 
avgifter med konsumentprisindex (KPI) med oktober som basmånad för 
angivna taxor enligt handlingsid: Kfn 2020.198 samt att övriga taxor enligt 
samma handlingsid ska vara oförändrade

Samhällsbyggnadsnämnden § 23/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslagna taxor 
och avgifter för samhällsbyggnadsnämnden 2021 med avslag för införande av 
simskoleavgift avseende kommunens friluftsbad.

Vård och omsorgsnämnden § 56/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
uppräkning sker enligt maxtaxa beslutad av riksdagen, uppräkning enligt 
index samt uppräkning med 2,5 procent av måltidskostnader på särskilt 
boende och middagsabonnemang ordinärt boende för respektive avgift och 
taxa i bilagda dokument ”Avgifter och taxor 2021” med handlingsid: Von 
2020.543.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 203/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Kommunstyrelsen § 140/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.2824.

Byggnadsnämnden § 103/2020:
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att plan- och 
bygglovstaxan ska vara oförändrad men att moms ska läggas på i enlighet 
med Skatteverkets direktiv.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg i 
enlighet med byggnadsnämndens förslag. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 139 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Anette 
Thoressons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Familjenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
Kommunikationschef Katrin Högborn
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
VA-chef Anders Ledskog
Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt
KFS/Mary Nilsson
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TOMELILLA KOMMUN
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Kf § 140 Dnr KS 2020/74

VA-taxa 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2021 enligt förslag, handlingsid: Ks 2020.2624, med den 
redaktionella ändringen i § 21 att taxan gäller från 2021-01-01.

Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) 
avger följande anteckning till protokollet: ”Taxehöjningen är okej så länge 
den används för att finansiera vatten, avlopp och framtida investeringar. Vi 
anser också att skyddskläder för de anställda är en självklarhet. Men vi 
motsätter oss med bestämdhet att VA-kollektivet ska belastas av kostnader 
för profilkläder och accessoarer.”

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 
3 % från och med 1 januari 2021. Höjningen görs för att möta 
verksamhetens ökade kostnader, vilka främst består i högre kapitalkostnader 
för de nödvändiga investeringar som nu genomförs och som planeras för 
under kommande år.

Med föreslagen höjning ökar årskostnaden för ett medelhushåll (150 m3/år) i 
Tomelilla kommun med 282 kr per år, från 9 408 kr/år till 9 690 kr/år. Den 
rörliga avgiften för vatten och avlopp ökar från 37,50 kr till 38,63 kr per 
förbrukad kubikmeter vatten (1 000 liter).

I figuren nedan redovisas dagens årskostnad för VA i Tomelilla tillsammans 
med våra grannkommuner och andra jämnstora kommuner i Skåne. 
Tomelilla ligger här strax över genomsnittet.  
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Figur 1 Jämförelse av den genomsnittliga årskostnaden för kommuner av jämförbar storlek 
i Skåne. Typhus A innebär ett hushåll med en vattenförbrukning på 150 m3/år

Avgiften för mottagning av externslam (trekammarbrunnar etc.) följer 
brukningsavgiften och höjs den också med 3 %.

Anläggningsavgiften för inkoppling av vatten och avlopp till en fastighet 
föreslås höjas med konsumentprisindex, KPI baserat på indextalet juli 2019 
vilket innebär en höjning med 0,53 %.

Höjningar under planåren 2021-2023
Förvaltningen har låtit upprätta en ekonomisk modell för VA-verksamheten i 
kommunen där simuleringarna visar hur avgiften behöver höjas under 
kommande år för att möta verksamhetens kostnader. Utan avgiftshöjning 
kommer verksamheten att redovisa ett ökande underskott. Tidigare 
underskott ska vara reglerat senast år 2022. I figuren nedan visas förslaget 
som innebär att brukningsavgiften höjs med 3 % 2021, 2 % 2022 och 0 % 
2023. Inför varje års fastställande av taxan kommer dock en översyn att göras 
med de då aktuella förutsättningarna.

Röd linje visar utvecklingen av resultatfonden utan avgiftshöjning och blå 
linje visar resultatet med föreslagen avgiftshöjning.
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Bakgrund till avgiftshöjningen
VA-enheten står inför en rad utmaningar som påverkar verksamhetens 
resultat åren framöver. Intäkterna har minskat samtidigt som kostnaderna har 
ökat, främst med anledning av ökade kapitalkostnader från genomförda 
investeringar. Investeringstakten måste dock öka för kommunens VA-
anläggningar genom förnyelse av ledningar i marken samt renovering och 
kapacitetsökning av vattenverk och avloppsreningsverk. 

De ökade kostnaderna för VA-verksamheten är inte unikt för Tomelilla utan 
följer samma mönster som i resten av landet. De flesta VA-anläggningarna 
byggdes under 60- och 70-talen och är nu helt avskrivna och samtidigt i 
behov av renovering och uppgradering.

Precis som andra VA-verk i Sverige drivs verksamheten uteslutande på VA-
avgifterna från anslutna abonnenter. Verksamheten får inte gå med vinst, 
utan avgifterna används fullt ut för att täcka alla nödvändiga kostnader. 
Höjningen av taxan kommer abonnenterna tillgodo genom förstärkning av 
ledningsnät, säkrare dricksvattenförsörjning och minskad miljöbelastning 
från reningsverken. 

Jämfört med 2020 års budget har kostnader för översvämningar 2019 räknats 
med i dessa förutsättningar. Kostnaderna bedöms hamna på 2-3 miljoner 
kronor. En översyn och förändring av avskrivningstider har också gjorts som 
kraftigt förbättrar förutsättningarna och gör att taxan trots 
översvämningskostnader och en aviserad höjning på 6 % till 2021 kan 
hanteras med en höjning på 3 % till år 2021. 
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Översyn av taxekonstruktionen
I samband med taxebeslutet inför 2020 gavs ett uppdrag att se över 
taxekonstruktionen. I bilaga framgår förslag på förändringar i befintlig taxa 
inför 2021. Utöver föreslagna förändringar föreslås att vidare studera 
möjligheten att i brukningstaxan införa en dagvattenavgift och en 
lägenhetsavgift i enlighet med Svenskt Vattens basförslag. Innan dessa 
parametrar kan införas krävs dock en inventering av antal lägenheter och 
dagvattenytor i kommunen och en simulering av utfallet av förändringarna, 
vilket innebär att detta kan införas tidigast år 2022. I samband med införande 
av dagvattenavgift ses också över möjligheterna att stimulera lokalt 
omhändertagande av dagvatten.

Under året har vårt gemensamma VA-bolag tillsammans med Simrishamn 
startats upp. Det finns också skäl att gemensamt se över de båda 
taxekonstruktionerna så att de i möjligaste mån harmoniserar med varandra. 
    
Ekonomiska konsekvenser
Genom denna taxehöjning erhålls ekonomisk balans i VA-verksamheten och 
tidigare underskott återställs inom 3 år som lagen kräver. 

Barnperspektivet
Genom att öka investeringstakten förbättras möjligheten att bibehålla en hög 
kvalitet i VA-verksamheten och säkra vattentillgången till gagn för 
kommande generationer. 

Miljöperspektivet
Genom att öka investeringstakten förbättras möjligheten att bibehålla en hög 
kvalitet i VA-verksamheten och därmed minska miljöpåverkan från vår 
verksamhet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2021 enligt förslag, handlingsid: Ks 2020.2624.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 141/2020, handlingsid: Ks 2020.3173.
Förslag VA-taxa 2021 med höjning 3%, handlingsid: Ks 2020.2624.
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Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 63/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa 
taxan för vatten och avlopp för verksamhetsåret 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 204/2020:
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2021 enligt förslag, handlingsid: Ks 2020.2624.

Kommunstyrelsen § 141/2020:
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2021 enligt förslag, handlingsid: Ks 2020.2624.
_________

Beslutet skickas till:
VA-chef Anders Ledskog
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
KFS/Mary Nilsson
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Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.
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Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort, 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras i TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB-förskolan permanentas.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga 
ytterligare stödåtgärder för individer som inte har den förväntade 
utvecklingen i SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan 
IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på möjlig 
förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen försörjning 
och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering genom sociala investeringsfonden.
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Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) 
och Mona Nihlén (V) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.3541.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Peo Örnsved, Anders 
Rosengren, Kent Olofsson, Thony Blomgren och Jonas Olsson) reserverar 
sig till förmån för egna yrkanden.

Ärendebeskrivning
Mål och budget för 2021, med plan 2022-2023, för Tomelilla kommun, 
kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 7 oktober 2020 och i 
kommunfullmäktige 9 november 2020. Dokumentet ”Mål och Budget 
2021med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun” innehåller förslag till 
resultat, -drift och balansbudget, investeringsplan och förslag till mål för god 
ekonomisk hushållning.
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Beslutet innebär:
 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk 

hushållning 2021
 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2023
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2021
 Fastställande av låneram
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala 

bolag
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om särskilda uppdrag/förtydligande budget 2021

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning 
med ett resultat på 2 % av skatter och statsbidrag. 

Barnperspektivet
Förslaget innehåller särskilda satsningar för att stärka arbetet ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv.

Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.

Uppföljning
Budgeten kommer att följas upp vid tre tillfällen under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 
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Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB förskolan permanentas.
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Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering sociala investeringsfonden.

Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 142/2020, handlingsid: Ks 2020.3174.
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.3054.
Alliansens förord budget 2021, handlingsid: Ks 2020.3055.
Barnkonsekvens budget Allians 2021, handlingsid: Ks 2020.3427.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag 2021 - En starkare 
välfärd, handlingsid: Ks 2020.3400.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021, handlingsid: Ks 2020.3420.
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 - Riktade uppdrag, handlingsid: Ks 
2020.3421.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 142/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2021 med plan för 2022-2023, 
handlingsid: Ks.2020.3054.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument 
tillsammans med att 2/3 delar av nämndernas och styrelsens mål är helt eller 
delvis uppfyllda utgör god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2021-
2023 i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2021 
i enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 320 mnkr för 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till 
ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas 
individuellt och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 
med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 
resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2021.
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Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp 
till 30 mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag och förtydliganden budget 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ges förvaltningsövergripande i uppdrag att implementera 
trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort 0,8 mnkr, 
uppdraget rapporteras TB2 till kommunstyrelsen.

Stödet till Ungdomsrådet hanteras inom förvaltningen och finns med som 
ramförstärkning med 0,2 mnkr. 

Invånare, föreningsliv och näringsliv kan under året söka medel i linje med 
att förstärka kommunens vision, Visionsmedel - vilka kommer att finansieras 
inom kommunens buffertmedel.

Kultur- och fritidsnämnden
Vid införandet av det nya föreningsstödsystemet kommer 0,1 mnkr tillskjutas 
med fokus på fortsatt goda villkor för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag med fritidscheck för barn och unga 
förlängs, med hänvisning till Covid-19 och kvarstår även 2021 med 0,25 
mnkr.

Familjenämnden
Familjenämndens ram ökas med 3,1 mnkr. Varav 1,1 mnkr till förskola, 1,1 
mnkr till grundskola och 0,9 mnkr till OB förskola, dessa ökningar läggs till 
som ramförstärkningar. OB förskolan permanentas.’

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja 
medvetenheten hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring 
kvarstår. Finansiering sociala investeringsfonden.
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Vård och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för 
äldreomsorgslyftet under 2021 med 5,4 mnkr, arbeta med SFI för vårdyrken, 
undersköterskeutbildningar för de anställda inom området som inte har en 
sådan, samt stöd till arbetet heltid som norm.

Vård och omsorgsnämnden ges ramförstärkning med 6,5 mnkr och uppdrag 
att arbeta med äldreomsorgssatsning främst med inriktning på 
specialistutbildningar och fortbildning inom tex geriatrik, äldrepedagogik, 
demens, hälso- och sjukvård både för undersköterskor och legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal. Digitalisering med inriktning på såväl särskilda 
boenden som ordinärt boende och utveckling av digitala testmiljöer och 
införande av wifi på alla särskilda boenden. 

Uppdragen till vård och omsorgsnämnden avseende verkställande av 
måltidsvän samt unga i omsorgen kvarstår och finns med som 
ramförstärkning med 0,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens försköningsprogram för kommunens mindre 
tätorter finns med som ramförstärkning med 0,25 mnkr.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M), Bo Herou (KD), Leif Sandberg (C), Sander 
Dijkstra (M), Magnus Nilsson (C) och Carina Persson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V), Anders Throbäck (S), Tina Bergström-
Darrell (S) och Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiets budgetförslag, handlingsid: Ks 2020.3400, samt till 
beslutsförslag 2, 5, 6, 7, 8 och 9 i kommunstyrelsens förslag gällande god 
ekonomisk hushållning, låneram, borgen, borgensavgifter, 
resultatutjämningsreserv och omsättningstillgångar, samt tilläggsyrkandet att 
familjenämnden ska få i uppdrag att utreda framtida behov av barnomsorg 
med fokus på barngruppernas storlek, personalbehov och lokaler.

Per Gustafsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Peo Örnsved (SD) yrkar 
bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag, handlingsid: Ks 2020.3420, 
med ändringen att förbehållsbeloppet ska höjas till 500 kr och 
kommunstyrelsens budget för oförutsett minskar med 1,3 mnkr, samt till 
Sverigedemokraternas förslag på riktade uppdrag, handlingsid: Ks 2020.3421.
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Mikael Holmberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att familjenämndens tredje särskilda uppdrag ändras från 
”Familjenämnden ges i uppdrag att utreda ett införande av takbegränsning i 
timmar per individ för SFI och att tillse att arbetslinjen med arbetsformerna 
mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer med förslag på 
möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare ska ut i egen 
försörjning och/eller utbildning” till ”Familjenämnden ges i uppdrag att 
utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare stödåtgärder för individer som 
inte har den förväntade utvecklingen i SFI och att tillse att arbetslinjen med 
arbetsformerna mellan IFO och AME utvärderas och till TB1 återkommer 
med förslag på möjlig förändring, med positiv målsättning att fler snabbare 
ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.”

Christer Yrjas (C) och Sara Anheden (S) yrkar bifall till Mikael Holmbergs 
ändringsyrkande gällande familjenämndens tredje särskilda uppdrag.

Per Gustafsson (SD) yrkar avslag på Mikael Holmbergs ändringsyrkande 
gällande familjenämndens tredje särskildas uppdrag.

Beslutsgång 1 - budget
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag gällande mål och budget 
2021 med plan för 2022-2023: Kommunstyrelsens förslag, Sara Anheden 
med fleras förslag samt Per Gustafsson med fleras förslag. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och ett motförslag till huvudförslaget ska tas fram. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller  
Sara Anheden med fleras förslag som motförslag i huvudvoteringen. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson med fleras förslag.
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Omröstning
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster, samt 12 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att Sara Anheden med fleras förslag ska 
vara motförslag i huvudomröstningen.

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

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

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

Beslutsgång 2 – budget (forts)
Följande beslutsgång fastställs i huvudvoteringen:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Sara Anheden med fleras förslag.

Omröstning
Med 12 ja-röster mot 7 nej-röster, samt 6 ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP).

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

Avstår: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), 
Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).
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Beslutsgång 3 – Familjenämndens tredje särskilda uppdrag
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Mikael Holmberg med fleras förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Mikael Holmberg med fleras förslag.
Nej-röst för Per Gustafsson förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Mikael Holmberg med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

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

Beslutsgång 4 – SD1: Hemspråksundervisning och SFI
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 5 – SD2: Skriva och läsa
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 6 – SD3: Migrationskostnader
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 7 – SD4: Tiggeri
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.
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Beslutsgång 8 – SD5: § 3-område
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Per Gustafsson med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Per Gustafsson med fleras förslag.

Omröstning
Med 19 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Per 
Gustafsson med fleras förslag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra 
(M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), 
Magnus Nilsson (C), Christer Yrjas (C), Anette Thoresson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

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

Beslutsgång 9 – SD6: Skadestånd
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Per 
Gustafsson med fleras yrkande.

Beslutsgång 10 – S+V: Barnomsorg
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår Sara 
Anheden med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Sara Anheden med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anheden med fleras förslag.
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Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Sara Anheden med fleras förslag.

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revisorerna
Valnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink
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Reservation Mål och budget 2021 med plan för 2022 och 2023

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att anta kommunstyrelsens 
förslag till budget för 2021. I det budgetalternativ som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
föreslog fanns konkreta satsningar för att göra det lättare för äldre med lägst pension som är i behov 
av hjälp och stöd från kommunen. Vi menar också att det finns ett stort behov av att arbeta med 
förbättringsarbete inom alla verksamheter i kommunen. Som ett första steg menar vi att detta 
behövs inom vård och omsorg för att komma till rätta med arbetsmiljön och få ordning på scheman 
efter införandet av heltid som norm.

Vidare fanns det förslag om en mötesplats för ungdomar 18-25 år, precis det som kultur- och 
fritidsnämndens presidium presenterade under budgetberedningen tidigare i höstas. En satsning som 
skulle öka tryggheten i vårt samhälle. 

Vi ser även stora behov av satsningar inom skolan så att fler elever når kunskapsmålen. Ett sätt är att 
höja grundbeloppet i skolpengen. På så sätt får skolorna mer resurser och behoven av tilläggsbelopp 
skulle minska. Det finns även behov att jobba med den psykiska ohälsan i kommunen. Därför 
behöver elevhälsan förstärkas och vård och omsorg behöver lägga mer resurser på social psykiatrin. 

Dessa viktiga satsningar går nu förlorade efter kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för 
2021.

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Sara Anheden

Vänsterpartiet i Tomelilla
Mona Nihlén
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Kf § 142 Dnr KS 2020/161

Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) 
samt Mona Nihlén (V) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.3542.

Ärendebeskrivning
På vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 13 maj och på vård och 
omsorgsnämndens sammanträde den 28 maj informerades om att Juni Care 
AB försatts i konkurs. 

På vård och omsorgsnämndens sammanträde den 28 april 2019 beslutades 
följande:

Vård och omsorgsnämnden beslutar att gällande avtal för att utföra personlig 
assistans åt de som valt vård och omsorgsnämnden som utförare eller som 
ickevalsalternativ för personer som är ersättningsberättigade enligt SFB 11 
kap. förlängs med oförändrade villkor för perioden 2020-02-01 till och med 
2023-01-31.

Efter konkursen måste Tomelilla kommun antingen upphandla en ny 
entreprenör som ickevalsalternativ för personlig assistans eller erbjuda 
tjänsten genom att utföra den i egen regi. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott gav på sitt sammanträde den 13 
maj 2020 socialchef Viweca Thoresson i uppdrag att utreda möjligheterna att 
enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) upphandla en ny entreprenör och att 
redovisa uppdraget på arbetsutskottets sammanträde 2020-08-13. 
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Socialchefens utredning är klar och slutsatsen är att det skulle vara 
fördelaktigt att använda upphandlingsformen LOV framför LOU. 

Eftersom kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 13 juni 2016 
beslutade att uppdra åt vård och omsorgsnämnden att genomföra 
anbudsupphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU) för utförande 
av personlig assistans med assistanstimmar/assistansersättning enligt 51 
kapitlet socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) måste kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut för 
att det ska kunna vara möjligt för vård och omsorgsnämnden att genomföra 
upphandling enligt LOV.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att det medför några ekonomiska konsekvenser 
att föreslå kommunfullmäktige att ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag 
att genomföra upphandling enligt LOV. Däremot skulle det med största 
sannolikhet bli betydligt dyrare att utföra tjänsten i egen regi. Enligt en kalkyl 
från beslutsunderlaget från 2016 beräknades att ett övertag till egenregi 
motsvarade en ökad årlig kostnad beräknat på sex brukare med mellan 705 - 
714 tkr, jämfört med att upphandla i enlighet med LOV.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av processen.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 146/2020, handlingsid: Ks 2020.3178.
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Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 57/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
nämnden i uppdrag att genomföra upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 206/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen § 146/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V) och Ida Bornlykke (S) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Marianne Åkerblad (M), Christer Yrjas (C) och Per-Olof Örnsved (SD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Marianne Åkerblad med fleras förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för avslag på Marianne Åkerblad med fleras förslag.
Nej-röst för bifall till Sara Anheden med fleras förslag.
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Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
Marianne Åkerblad med fleras förslag.

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

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

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
Socialchef Camilla Andersson
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Kommunfullmäktige Tomelilla

Reservation

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet för ärende 12 
”Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun”.

Det kan gå fort att hamna i personkrets LSS och bli i behov av personlig assistans. En 
trafikolycka, flera månader på sjukhus, du kommer aldrig mer kunna gå, på egen fot ta dig 
till jobbet, inte sköta din egen hygien eller klä dig själv. Du blir via LSS beviljad assistans.
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska man tvingas välja vem som ska sköte ens beviljade 
assistans vare sig man vill orkar eller kan.
Tidigare har kommunen upphandlat ett bolag att sköta assistans för de som väljer 
kommunen som sin assistansutförare. Det har varit mindre lyckat. Nu har man beslutat att 
det ska ”upphandlas” enligt LOV, alla företag som uppfyller kommunens krav o kriterier får 
rätt att lista sig, och ska kontrolleras av kommunen.
På det sättet avser kommunen att tvinga även de som inte vill, att välja utförare.

Socialdemokraterna Tomelilla
Kommunfullmäktigegruppen
Sara Anheden

Vänsterpartiet Tomelilla
Mona Nihlén

41



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 143 Dnr KS 2020/159

Kapitalisering av Kommuninvest

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun till Kommuninvest 
Ekonomisk förening (”Föreningen”) under år 2020 ska inbetala ett 
insatsbelopp om 2 200 tkr, det vill säga motsvarande erhållen återbetalning av 
förlagslån, samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningen.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta 
om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per 
invånare.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen för finansiering av 
kapitalinsatsen till Kommuninvest tilldelas investeringsanslag på 401 tkr år 
2022, 1 300 tkr år 2023 samt 1 300 tkr år 2024.

Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av dessa investeringsanslag 
för åren 2022-2024 hanteras i kommande budgetprocess.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska tillse att protokollet från 
fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis 
och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Ärendebeskrivning
I november 2010 upptog Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) 
förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Tomelillas del av 
detta förlagslån uppgår till 2 200 tkr. Syftet var att efter finanskrisen höja 
nivån på kapital i Kommuninvest. Föreningen har därför använt 
lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån till helägda dotterbolaget 
Kommuninvest AB. 
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§ 143 forts.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest AB 
inte längre inräknas in i kapitalbasen. Därmed finns inget skäl att ha kvar 
upplägget med förlagslån och återbetalning ska göras till medlemmarna.

Samtidigt behöver Kommuninvest AB de kommande åren tillföras nytt 
kapital. Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna 
så att den obligatoriska medlemsinsatsen för kommunerna ska uppgå till 
1 300 kr/invånare (regioner 260 kr/invånare). Samtliga medlemmar ska 
genom successiva årliga inbetalningar ha uppnått reglerad nivå vid utgången 
av 2024. Tabellen nedan visar de stadgereglerade nivåerna (till höger) samt 
effekterna för Tomelilla kommun.

Ingående Utgåendes Insatsnivå enl Motsv
År       insats Inbetalning         insats   Kommuninv kr/inv1

20201 11 706 300     2 200 000   13 906 300   
2021 13 906 300                  0   13 906 300     13 007 000   1 000
2022 13 906 300        401 400   14 307 700     14 307 700   1 100
2023 14 307 700     1 300 700   15 608 400     15 608 400   1 200
2024 15 608 100     1 300 700   16 909 100     16 909 100   1 300
1 Inbetalning 2020 finansieras genom återbetalt förlagslån från Kommuninvest.

Medlemmarna kan påbörja sin insats genom att redan år 2020 till 
Kommuninvest återföra den erhållna återbetalningen av förlagslånet. 
Förvaltningens uppfattning är att Tomelilla kommun ska göra en sådan 
återföring. Effekten blir att ytterligare insats behöver ske först 2022 och då 
med ett lägre belopp än som annars skulle varit fallet.

Ekonomiska konsekvenser
Kommuninvests goda kreditvärdighet innebär goda 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.

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Uppföljning
I samband med budgetprocessen för 2022-2024 följs ärendet upp.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”) under år 2020 ska inbetala ett 
insatsbelopp om 2 200 tkr, det vill säga motsvarande erhållen återbetalning av 
förlagslån, samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningen.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta 
om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per 
invånare.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen för finansiering av 
kapitalinsatsen till Kommuninvest tilldelas investeringsanslag på 401 tkr år 
2022, 1 300 tkr år 2023 samt 1 300 tkr år 2024.

Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av dessa investeringsanslag 
för åren 2022-2024 hanteras i kommande budgetprocess.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska tillse att protokollet från 
fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis 
och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen  § 147/2020, handlingsid: Ks 2020.3179.
Information om kapitalisering, handlingsid: Ks 2020.2773.
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån, handlingsid: Ks 
2020.2774.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 207/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”) under år 2020 ska inbetala ett 
insatsbelopp om 2 200 tkr, det vill säga motsvarande erhållen återbetalning av 
förlagslån, samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningen.
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Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta 
om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per 
invånare.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen för finansiering av 
kapitalinsatsen till Kommuninvest tilldelas investeringsanslag på 401 tkr år 
2022, 1 300 tkr år 2023 samt 1 300 tkr år 2024.

Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av dessa investeringsanslag 
för åren 2022-2024 hanteras i kommande budgetprocess.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska tillse att protokollet från 
fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis 
och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Kommunstyrelsen § 147/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”) under år 2020 ska inbetala ett 
insatsbelopp om 2 200 tkr, det vill säga motsvarande erhållen återbetalning av 
förlagslån, samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningen.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta 
om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per 
invånare.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen för finansiering av 
kapitalinsatsen till Kommuninvest tilldelas investeringsanslag på 401 tkr år 
2022, 1 300 tkr år 2023 samt 1 300 tkr år 2024.

Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av dessa investeringsanslag 
för åren 2022-2024 hanteras i kommande budgetprocess.
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§ 143 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska tillse att protokollet från 
fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis 
och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.
_________

Beslutet skickas till:
Kommuninvest Ekonomisk förening
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

46



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 144 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Håkan Jönsson (C) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Håkan Jönsson (C) från uppdraget 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Tobias Högborg (C) till ny ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden istället för Håkan Jönsson (C).

Ärendebeskrivning
Håkan Jönsson (C) har den 2 oktober 2020 inkommit med avsägelse som 
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Håkan Jönsson (C) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2020.2937.
_________

Beslutet skickas till:
Håkan Jönsson (C)
Tobias Högborg (C)
Samhällsbyggnadsnämnden
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
Netpublicator/Olof Hammar
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Kf § 145 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Linnea Brolin (C) som första vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Linnea Brolin (C) från uppdraget 
som första vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 18 
november 2020.

Kommunfullmäktige beslutar utse Sven Gunnarsson (C) till ny första vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 18 november 2020 
istället för Linnea Brolin (C).

Ärendebeskrivning
Linnea Brolin (C) har den 8 november 2020 inkommit med avsägelse som 
första vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr o m den 18 november 
2020.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Linnea Brolin (C) som första vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden, handlingsid: Ks 2020.3488.
_________

Beslutet skickas till:
Linnea Brolin (C)
Sven Gunnarsson (C)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
Netpublicator/Olof Hammar
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Kf § 146 Dnr KS 2020/193

Interpellation – Bostadssociala åtgärder

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att 
ges vid nästa fullmäktigesammanträde den 14 december 2020.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har i interpellation ställd till Österlenhems 
ordförande Anders Larsson (C) framfört följande:

” I ett förslag till ny markanvisningspolicy i Malmö stad vill kommunen ställa 
krav på privata fastighetsägare som bygger nya lägenheter ska lämna över 
10 % av lägenheterna till bostadssociala åtgärder och även acceptera 
försörjningsstöd som inkomst. Bakgrunden till detta är att man anser att det 
kommunala bostadsbolaget MKB får ta ett oproportionerligt stort ansvar 
samt att det hämmar stadens integration. I Tomelilla kommun är situationen 
den omvända.

Kommunens helägda fastighetsbolag Österlenhem accepterar inte 
försörjningsstöd som inkomstkälla, trots att det är en av de säkraste 
inkomstformerna en hyresgäst kan ha. Vidare framgår att man godkänner 
bostadstillägg, men inte bostadsbidrag. Trots flertalet påtryckningar envisas 
Österlenhem konsekvent att inte ta sitt ansvar. I dagsläget finns det en privat 
aktör i Tomelilla kommun som accepterar försörjningsstöd som inkomst. 
Om inte de tagit ansvar, vart skulle då personer med försörjningsstöd då 
bosätta sig i Tomelilla?

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Österlenhems ordförande 
följande

 Av vilken anledning väljer Österlenhem att inte acceptera 
försörjningsstöd som inkomst?

 Vad är anledningen till att man accepterar bostadstillägg, men inte 
bostadsbidrag?

 Hur anser Österlenhem att personer med försörjningsstöd ska lösa sin 
bostadssituation om inget bostadsföretag i Tomelilla kommun 
accepterar försörjningsstöd som godtagbar inkomst?
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Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Anheden (S) till Österlenhems ordförande Anders 
Larsson (C) angående bostadssociala åtgärder, handlingsid: Ks 2020.3489.
_________

Beslutet skickas till:
Sara Anheden (S)
Anders Larsson (C)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 147 Dnr KS 2020/194

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion  - 
Utbilda nämndledamöter och ge dem en bra grund för korrekta beslut 
med följande lydelse:

”Våra kommuninvånare har rätt att begära att deras folkvalda tar väl 
underbyggda beslut, som dessutom är fattade i demokratisk ordning och 
enligt de lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller. De 
har också rätt att begära att de som besitter platser i kommunens beslutande 
nämnder och organ har åtminstone grundläggande kunskaper inom det 
område där de ska fatta beslut. Beslut som fattas i en nämnd, och som 
därefter rivs upp eller återvisas av en överinstans – ibland av skäl som går att 
hänföra till ganska uppenbara kunskapsbrister inom exempelvis 
Kommunallagen, Förvaltningslagen eller någon av de lagar och bestämmelser 
som gäller för den verksamhet nämnden ansvarar för – drar med sig onödiga 
kostnader; dessa händelser får också ofta stort utrymme i pressen och bidrar 
därmed till ett ökande politikerförakt. 

Vart fjärde år sätts nämnder samman med nya ledamöter och presidier. 
Många ledamöter finns kvar i nämnderna under flera mandatperioder, men 
en stor del av dem återfinns i en för dem ny nämnd, eller är helt nya i 
politiken och därför ”oskrivna blad” både vad gäller sammanträdesmetodik, 
kommunallagar och även ofta nämndens ansvarsområde. Under 
mandatperioden händer det också relativt ofta att ledamöter lämnar sitt 
uppdrag, och ersätts då av andra som inte alltid har de kunskaper som krävs 
för uppdraget.
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Vi anser att denna brist går att överbygga med ganska enkla medel genom att 
ge alla ledamöter en bra grund att stå på för att kunna delta i ett 
beslutsfattande som ger korrekta beslut – beslut som fattas enligt de lagar 
och regler som finns för politiska verksamheter i kommuner, exempelvis 
Kommunallagen och Förvaltningslagen. En introduktion inom det område 
som nämnden verkar, åtminstone för de ledamöter som inte har någon 
tidigare erfarenhet av det, anser vi också skulle medverka till bättre och mer 
genomarbetade beslut. Här kan också en övergripande introduktion i de 
viktigaste delarna av den lagstiftning som gäller för området – exempelvis 
Socialtjänstlagen för Vård- och omsorgsnämnden – vara på sin plats.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför,

att alla ledamöter efter varje val får genomgå en anpassad utbildning, dels i de 
lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller för hur ett 
nämndsammanträde ska genomföras, dels övergripande inom det område 
som nämnden ansvarar för, samt 

att åtgärderna i första attsatsen även gäller för ledamöter som under 
mandatperioden tar en plats i en nämnd eller ett organ.”

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

Beslutsunderlag
Motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem en bra grund för korrekta 
beslut, handlingsid: Ks 2020.3490.
_________

 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 148 Dnr KS 2020/195

Motion angående hastigheten på Byavägen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
angående hastigheten på Byavägen med följande lydelse:
”Byavägens sträckning består numera av fyra hastighetsskyltningar, växlande 
30- resp. 40 km/h, vilket gör fem skiftande hastigheter på denna 
förhållandevis korta sträcka. Trafiken blir ojämn och ryckig, vilket i sin tur 
ger upphov till otydlighet och irritation bland trafikanter.

30 km -sänkningen vid Byavångsskolan respektive kyrkans förskola är 
berättigad under skoltid, dock inte under all annan övrig tid.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
 Att i första hand tilläggsskylta under respektive 30-skylt om lämplig 

tidsangivelse, ex 7.00 – 17.00, med svart text samt övertäckning av 30-
skyltarna vid längre lov och helger.

alternativt
 Att i andra hand permanent enhetliggöra hastighetsbegränsningen 

över hela Byavägens sträckning.”

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

Beslutsunderlag
Motion angående hastigheten på Byavägen, handlingsid: Ks 2020.3495.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 149 Dnr KS 2020/198

Motion angående höjt förbehållsbelopp

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion om höjt 
förmånsbelopp för dem med lägst inkomst med följande lydelse:

” Av våra äldre finns det många som lever på ytterst låg pension, som varje 
månad kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Förra året höjdes pensionen 
för dessa personer, dock blev resultatet för många att det trots ökningen blev 
mindre över i plånboken eftersom kostnaderna ökade mer.

Ett exempel ur verkliga livet:
2019 betalade en boende på Valkyrian med garantipension 9 675 kronor per 
månad för hyra, hemtjänst och måltider efter att reducering för maxtaxa 
skett. Garantipension tillsammans med bostadstillägg utbetalades efter skatt 
med 12 746 kronor. Det gav denna pensionär 3 071 kronor varje månad att 
lägga på allt övrigt, som hygienartiklar, mobilabonnemang, tidningar, 
rengöringsmedel, resor, läkarbesök etc.

2020 hade samma persons pension ökat så att det utbetalades 12 926 kronor 
varje månad. Dock hade kostnaden för boendet på Valkyrian tillsammans 
med hemtjänst och måltidsabonnemang ökat till 10 215 kronor, vilket sänkte 
det disponibla överskottet till 2 711 kronor, alltså en minskning med 311 
kronor eller nästan 12 procent.

Framförallt är det personer med garantipension som är i behov av 
matdistribution som under de senaste åren fått det allt svårare att få ihop 
ekonomin. Dessa personer har sällan något annat val än att köpa sin mat 
genom kommunen, och matpriserna har ökat i en betydligt högre takt än 
pensionen. Risken är att dessa personer avsäger sig sin mat, då de inte har 
råd. Konsekvenserna av detta, då de inte får i sig en korrekt och näringsrik 
kost, kan bli både plågsamma och kostsamma.
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§ 149 forts.

för att skapa en mer rättvis fördelning för dessa personer med lägst inkomst, 
samtidigt som vi undviker att ge subventioner till enskilda grupper, anser vi 
att förbehållsbeloppet bör höjas. Att höja förbehållsbeloppet, alltså det 
belopp som enligt Socialtjänstlagen ska finna kvar efter att boendekostnader 
och avgifter är betalda, innebär att personer som har det sämst ställt 
ekonomiskt kan få det lite bättre.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför,

att förbehållsbeloppet i kommunen höjs med 500 kronor per månad för att 
ge de med lägst inkomst en rimligare vardag.”

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

Beslutsunderlag
Motion angående höjt förbehållsbelopp, handlingsid: Ks 2020.3508.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 150 Dnr KS 2020/199

Motion angående kommunekolog

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

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

” Kommunfullmäktige har nyligen antagit ett ambitiöst Natur- och 
parkprogram. Det ansöks om Lona-pengar, det motioneras om olika 
ekologiska, större och mindre projekt, vi vill nog alla att Tomelilla 
genomgående ska vara en hållbar kommun.
Vi socialdemokrater ser behov av någon som håller koll på utvecklingen i 
Sverige och omvärlden och översätter det till Tomelilla, någon som har ett 
tydligt ansvar. Det är allt för viktigt för att spridas ut i bitar inom olika delar 
av förvaltningen.

För att ta ett samlat grepp ser vi att en kommunekolog behöver 
återrekryteras, en person som har bred kunskap och kompetens i ekologi och 
som kan ta ansvar för naturvårdsfrågorna och håller samman dem. Vi ser 
behovet av någon i kommunen som ser konsekvenserna på planer utifrån ett 
ekologiskt perspektiv och som kan var en motor i naturvårdsarbetet.
En kommunekolog kan också samverka med olika brukargrupper om 
tillgänglighetsåtgärder inom rekreation och friluftsliv. Allt för att skapa ett 
samhälle för alla våra kommuninvånare.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Socialdemokraterna på

att det åter anställs en kommunekolog i Tomelilla kommun.”

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

Beslutsunderlag
Motion angående kommunekolog, handlingsid: Ks 2020.3509.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Kf § 151 Dnr KS 2020/200

Motion angående utökning av antalet revisorer i 
Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

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

” Idag säger kommunens revisionsreglemente att kommunen ska ha fem 
revisorer. Ända sedan valperiodens början har detta inte uppfyllts på 
sammanträdena. 

I början av år 2019 fanns det en vald revisor, som inte deltog alls fram tills 
avsägelse inkom i april månad 2019 och en revisor, som inte deltog i sex av 
nio sammanträden under januari-september, avgick i september. Under 
denna tid tjänstgjorde endast tre revisorer, vilken verkligen inte är 
tillfredställande. 

I slutet av år 2019 avsade sig ytterligare en revisor. En ny revisor valdes, som 
aldrig kom på något sammanträde. I september månad valdes en ny revisor. 
Detta har inneburit att endast fyra revisorer funnits under tiden januari-
september under år 2020. Detta är heller ej tillfredställande. 

Man kan säga att under tiden januari 2019 fram till oktober 2020 har det inte 
funnits fem revisorer i Tomelilla kommun, som reglementet säger ska finnas.

Om en kommun endast har fem revisorer finns det dessutom inte möjlighet 
att göra undantag för någon revisor om någon i dennes familj också är 
politiskt aktiv i kommunen. En ledamot i en nämnd i Tomelilla har under 
mandatperioden tvingats avgå från sitt uppdrag på grund av detta.
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§ 151 forts.

Vi menar därför att kommunen borde ha sex revisorer så att liknande 
ovannämnda situationer inte ska kunna inträffa i framtiden. Naturligtvis kan 

det ändå vara så, om mer än en revisor uteblir, men situationen uppträder 
med utökningen mer sällan.

Som ett förtydligande av möjligheterna kan man på Skånes Kommuner och 
Regioner - SKR:s hemsida bland annat läsa följande:
Fullmäktige ska utse minst fem revisorer för granskning av styrelse, nämnder 
och beredningar i kommuner, landsting och regioner. Ersättare ska inte utses. 
Det är fullmäktige som fastställer hur många revisorer som ska väljas, det 
sker oftast i ett revisionsreglemente. Det genomsnittliga antalet revisorer 
under mandatperioden 2015 - 2018 är i kommunerna sex och i landstingen 
nio.

I alla val av revisor är det grundläggande att revisorn ska stå fri från den/dem 
som ska granskas och inte själv ha ett ansvar i verksamheten. Revisorns 
oberoende bör vara så tydligt och oinskränkt som möjligt för att uppnå 
förtroende och kontinuitet. Oberoendet säkras formellt genom 
valbarhetsreglerna i KL.

Jäv är inte i sig ett valbarhetshinder, men en omständighet att 
uppmärksamma och ta hänsyn till vid nominering och val. Jävsreglerna har 
också som syfte att garantera oberoendet. Ofta sammanblandas begreppen 
valbarhetshinder och jäv. Jäv kan uppstå under det löpande revisionsarbetet, 
och är inte ett valbarhetshinder. Jäv innebär att vara inblandad i, berörd av 
eller ha intressen i ett särskilt ärende/en särskild fråga/granskning. 
Jävsreglerna är desamma för revisorer som för andra förtroendevalda och 
anställda i kommunen eller landstinget/regionen.

Förekomsten av valbarhetshinder behöver beaktas när det antal revisorer 
som ska väljas läggs fast i fullmäktige. Antalet revisorer kan behöva vara fler 
än fem om revisorer väljs med s.k. undantag.

I vissa situationer kan fullmäktige välja en revisor med undantag. Begreppet 
undantag har utvecklats i praktiken och innebär att fullmäktige väljer en 
person till revisor, men samtidigt tar hänsyn till att det finns en 
redovisningsskyldighet med i bilden som till någon del måste begränsa 
revisorsuppdraget.
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§ 151 forts.

Ett val med ett sådant undantag kan vara aktuellt om den som föreslås väljas 
till revisor i sin egen anställning är redovisningsskyldig till kommunen eller 
har en närstående (make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan 
närstående) som är redovisningsskyldig (som ledamot, ersättare eller 
tjänsteman). I sådana fall kan revisorn väljas med undantag för granskning av 
den verksamhet där redovisningsskyldigheten finns.

Ett annat exempel är om en revisor är god man eller förvaltare. En god man 
eller förvaltare lämnar en särskild redovisning till 
Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren. Revisorn blir därmed jävig vid 
granskning av Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren och bör därför 
väljas med undantag för den myndigheten.

Om fullmäktige väljer en eller flera revisorer med undantag bör fullmäktige 
utöka revisorsgruppen för att inte problem ska uppstå i förhållande till 
grundregeln om att minst fem revisorer ska väljas.

Det är dock i praktiken omöjligt att välja en revisor med undantag för 
granskning av kommunstyrelsen eller landstings/regionstyrelsen. Ett val med 
ett sådant undantag förhindrar revisorn från att delta i merparten av 
revisionsarbetet. En revisor som inte kan granska styrelsen kan därmed inte 
genomföra sitt uppdrag med helhetssyn. Ett sådant begränsat uppdrag skulle 
därför strida mot God revisionssed.

Vi föreslår

att antalet revisorer i Tomelilla kommun utökas till sex revisorer.”

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

Beslutsunderlag
Motion angående utökning av antalet revisorer i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.3510.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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