
TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
15 april 2020

Plats och tid Kastanjeskolans aula i Tomelilla, den 15 april 2020, 
kl. 14.00-14.40 med ajournering 14.25-14.27.

Beslutande Se sidan två.
 
 

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunikationschef Katrin Högborn

Utses att justera Sara Anheden (S)   

Justerade paragrafer §§ 38-67

Justeringens plats Kommunkansliet 21 april 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Leif Sandberg (C)                                     Per-Martin Svensson (M) § 53

Justerare
Sara Anheden (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 15 april 2020

Datum då anslaget sätts upp 21 april 2020

Datum då anslaget tas ned 15 maj 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
15 april 2020

Justerandes sign

Beslutande
Leif Sandberg (C), ordförande §§ 38-52, 54-67
Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande
Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande
Per Gustafsson (SD)
Anders Throbäck (S)
Bo Herou (KD)
Per-Olof Örnsved (SD)
Charlotte Rosdala (C)
Ida Bornlykke (S)
Ewa Carnbrand (M) (närvarande på distans)
Anders Rosengren (SD)
Fatlum Avdullahu (C)
Tina Bergström-Darrell (S) §§ 38-48, 50-67

Tjänstgörande ersättare
Sven Gunnarsson (C) (närvarande på distans) istället för Leif Sandberg (C) § 53   
Figge Bergquist (V) istället för Tina Bergström-Darrell (S) § 49

Ej tjänstgörande ersättare
Sander Dijkstra (M)   
Inger Åbonde (S) (närvarande på distans)
Paul Lennartsson (SD)
Sejdi Karaliti (S) §§ 48-67
Carina Persson (L)
Thony Blomgren (SD)
Sven Gunnarsson (C) (närvarande på distans) §§ 38-52, 54-67
Emil Ekstrand (M)
Tobias Högborg (C)
Figge Bergquist (V) §§ 38-48, 50-67
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
15 april 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen

§ 38 Dialoger och informationsärenden
§ 39 Informationsärende - Trafikplan 2021
§ 40 Informationsärende - Ordförandebeslut om pandemiplan 
§ 41 Årsredovisning för 2019 - Tomelilla kommun
§ 42 Uppföljning av internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen
§ 43 Tillfälligt avsteg från ekonomistyrningsreglementet inför budget 2021
§ 44 Reviderad tidplan för budgetarbetet 2021-2023
§ 45 Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten
§ 46 Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 för utställning
§ 47 Program för uppföljning av privata utförare
§ 48 Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som utförs och hyrs ut 

av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
§ 49 Årsredovisning 2019 - Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
§ 50 Årsredovisning 2019 - Österlenhem AB
§ 51 Årsredovisning 2019 - TIAB
§ 52 Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund - SÖRF 
§ 53 Årsredovisning 2019 - SYSAV
§ 54 Årsredovisning 2019 - Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
§ 55 Årsredovisning 2019 - AV Media Skåne
§ 56 Årsredovisning 2019 - Kommuninvest
§ 57 Svar på motion - Slöjförbud i skolan
§ 58 Svar på motion angående avgifter i skolan
§ 59 Svar på motion angående energibesparing i fastigheter
§ 60 Planändring för Uttern 1 för samråd
§ 61 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa 

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

(SoL) 4:e kvartalet 2019
§ 63 Val av ledamot i politikerråd för färdtjänsten efter Gunnel Andersson (M)
§ 64 Anmälningsärenden ksau 4 mars 2020
§ 65 Anmälningsärenden ksau 18 mars 2020
§ 66 Anmälningsärenden ksau 1 april 2020
§ 67 Delegeringsbeslut kommundirektör
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 38 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande: 

- Redogörelse för hur kommunen arbetar och agerar med anledning av 
covid-19. Följder de nationella rekommendationerna.

- Har struktur för hur personal ska kunna omfördelas. Har omfördelat 
vid ett tillfälle till förskolan i Brösarp.

- Har plan för hur kommunen ska agera om smittan kommer in på 
särskilda boenden. 

- Relativt få frågor till Tomelilla Direkt, men det var lite mer under 
påsken om rening av vatten med anledning av en nationell nyhet om 
detsamma.

- Hyr inte ut lokaler till externa personer. 
- Fortfarande fler elever och personal borta från skolan än normalt, 

men närvaron blir bättre och bättre. 
- Försöker genomföra lokala stödinsatser till näringslivet.
- Myndigheterna underlättar för kommunerna just nu genom att inte 

kräva inrapporteringar i samma utsträckning som vanligt.
- Länsstyrelsen samordnar omfördelning av skyddsutrustning.
- Regionen har nio mobila team som kan komma och hjälpa 

kommunerna vid behov.
- Finns kända fall i alla skånska kommuner, i Tomelilla kommun finns 

det färre än tio konstaterade fall.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger dialoger och informationsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1502.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 39 Dnr KS 2020/52

Informationsärende - Trafikplan 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Varje år genomför Skånetrafiken en genomlysning av den skånska 
kollektivtrafiken i syfte att skapa en bättre och mer attraktiv resa för de 
skånska resenärerna. Målsättningen är att skapa så många hållbara kollektiva 
resor som möjligt, med ett utbud som är relevant och avvägt efter de 
resandemönster och behov som finns. 

Det trafikutbud som finns ska vara hållbart ur såväl ett miljö- som ett 
ekonomiskt perspektiv. Det som slutligen styr trafikutbudet i T21 är Region 
Skånes ekonomiska förutsättningar samt var det finns en reell efterfrågan på 
resor.

Sydöstra Skånes kommuner har tagit fram gemensamma synpunkter på 
Skånetrafikens förslag för T21.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom yttrandet som 
SÖSK har tagit fram och som kommunalråd och oppositionsråd kommer att 
skriva under. Yttrandet kommer till kommunstyrelsen som ett 
informationsärende.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78/2020, handlingsid: Ks 2020.1287.
Trafikplan T21 - Dialog mars 2020 (ver2), handlingsid: Ks 2020.1033.
Kopia av Bilaga - Åtgärdsförslag Trafikplan T21, handlingsid: Ks 2020.886.
Dialogfönster Trafikplan T21 Kommuner och Trafikföretag, handlingsid: Ks 
2020.884.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 39 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom yttrandet som 
SÖSK har tagit fram och som kommunalråd och oppositionsråd kommer att 
skriva under. Yttrandet kommer till kommunstyrelsen som ett 
informationsärende.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 40 Dnr KS 2020/56

Informationsärende - Ordförandebeslut om 
pandemiplan

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar förtydliga i pandemiplanen att äldreomsorgen 
ingår i prioritet ett, samt lägger därefter informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunens pandemiplan beskriver kommunövergripande åtgärder. Planen 
ska revideras löpande vid behov. Denna version är reviderad 2020-03-16. 
Åtgärderna i planen träder i kraft när det finns misstanke om alternativt 
föreligger ett utbrott av en ny influensatyp som snabbt får spridning mellan 
människor och som ger upphov till en pandemi. Planen träder i kraft redan 
under förvarningsfasen, d.v.s. då en pandemi är bekräftad men ännu inte nått 
Sverige. Ansvarig för att informera förvaltningen om att driftsätta planen är 
ytterst kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektör. 

Influensa är en virussjukdom som återkommer varje år. Påverkan på 
folkhälsan är omfattande med en stor sjuklighet och även dödsfall. 
Om nya varianter av virus leder till en världsomfattande epidemi, så kallad 
pandemi, kan effekterna på samhället bli dramatiska eftersom befolkningen 
inte hunnit få någon motståndskraft. Det är därför viktigt att det finns en god 
beredskap för att kunna begränsa spridningen av sjukdomen i befolkningen 
och lindra sjukdomsförloppet hos den enskilda individen. Den smitta som 
uppstår ska helst spridas ut i tid för att undvika den belastning på sjukvården 
som sker vid många sjuka samtidigt.

Kommunerna har en viktig roll i krisberedskapsarbetet. De ansvarar för de 
personer som befinner sig inom kommunens geografiska område och ska 
verka för att sådan verksamhet som alltid måste upprätthållas kan bedrivas 
även vid en pandemi. 

Kommunerna ska med stöd av länsstyrelse, region och de nationella 
myndigheterna identifiera samhällsviktig verksamhet (både offentlig och 
privat) som måste upprätthållas vid en pandemi eller annan krissituation. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 40 forts.

Vid en pandemi ska kommunerna så långt som möjligt kunna driva sina egna 
verksamheter, till exempel inom vård, skola och omsorg, i normal 
omfattning. 

Kommunen ska ge invånarna och media en tillräcklig och korrekt 
information om läget.
   
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut pandemiplan, handlingsid: Ks 2020.1501.
Pandemiplan, handlingsid: Ks 2020.1077.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2020, handlingsid: Ks 2020.1295.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom att 
kommunstyrelsens ordförande fattar ett ordförandebeslut för att planen ska 
börja gälla omedelbart. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar att pandemiplanen ska förtydligas med att 
äldreomsorgen ingår i prioritet ett.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Ida Bornlykkes förslag. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Kommunikationsavdelningen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 41 Dnr KS 2019/132

Årsredovisning för 2019 - Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om avsättning till sociala investeringsfonden med 2 mnkr.

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

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

9



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 41 forts.

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 41 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2020, handlingsid: Ks 2020.1464.
Årsredovisning Tomelilla kommun 2019 (ver3), handlingsid: Ks 2020.1500.

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

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att 2 mnkr ska avsättas till sociala investeringsfonden. 

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Revisorerna 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 42 Dnr KS 2018/382

Uppföljning av internkontrollplan 2019 för 
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gjort en uppföljning av den internkontrollplan som 
kommunstyrelsen beslutade om för 2019.

Förvaltningens samlade bedömning är att den intern kontrollen utvecklades under 
föregående år och bedrevs på ett sådant sätt att den anses tillräcklig, men där 
processen kommer att fortsätta utvecklas för att säkerställa den interna kontrollen 
även framöver. 

Arbetet med 2020 års internkontrollplan följde nya rutiner med krav på riskanalys 
och bedömningar av effekter vid avvikelser. 

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 42 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2020, handlingsid: Ks 2020.1465.
Intern kontrollplan med riskanalys 2019, handlingsid: Ks 2020.1331.
Uppföljning internkontrollplan 2019 – Kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 
2020.1332.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 14/2019:
Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplan 2019 för 
kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2019.628.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2020:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 43 Dnr KS 2018/235

Tillfälligt avsteg från ekonomistyrningsreglementet 
inför budget 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för 
ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god hushållning, fjärde 
punkten under ”Budgetprocessen”, som stadgar att kommunens budget ska 
antas i juni månad året före budgetåret. 
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin med 
anledning av pandemin Covid -19 beslutar kommunfullmäktige att fastställa 
mål och budget för 2021 med plan för 2022-2023, samt taxor och avgifter för 
2021, vid sitt sammanträde den 2 november 2020.

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

I skrivelse från Sveriges kommuner och regioner (SKR) uppdaterad den 2 
april 2020 understryks att de ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya 
coronaviruset är högst osäkra. Mycket talar för att produktion och 
sysselsättning i Sverige kommer att drabbas hårt, åtminstone tillfälligt. I 
väntan på nästa skatteunderlagsprognos som kommer 29 april 2020, har SKR 
gjort en prognosindikation för skatteinkomsterna under året. SKR bedömer i 
nuläget att skatteunderlagets tillväxt för 2020 kan landa på 1,5 procent istället 
för 2,4 procent. Detta skulle innebära en betydande nedrevidering med 
nästan en procentenhet jämfört med den skatteunderlagsprognos som SKR 
publicerade i februari.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 43 forts.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för 
ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god hushållning, fjärde 
punkten under ”Budgetprocessen”, som stadgar att kommunens budget ska 
antas i juni månad året före budgetåret. 
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin med 
anledning av pandemin Covid-19 beslutar kommunfullmäktige att fastställa 
mål och budget för 2021 med plan för 2022-2023, samt taxor och avgifter för 
2021, vid sitt sammanträde den 2 november 2020.

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag angående tillfälligt avsteg från 
ekonomistyrningsreglementet inför budget 2021, handlingsid: Ks 2020.1499.
_________
  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 44 Dnr KS 2019/199

Reviderad tidplan för budgetarbetet 2021-2023

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad tidplan för budget 2021 med plan 
för 2022 – 2023.

Ärendebeskrivning
Med anledning av det osäkra samhällsekonomiska läget som uppstått i 
samband med den stora utbredningen av Covid-19 har förutsättningarna för 
kommunens budgetprocess påverkats. Skatteunderlagsprognoserna som 
Sveriges Kommuner och Regioner lämnade i början av året och som låg som 
grund för kommunens planeringsförutsättningar kommer att nedrevideras 
kraftigt.  

I detta läge är det svårt att fortsätta med samma tidplan och samma 
förutsättningar som fastställts tidigare.

Utifrån rådande omständigheter föreslås en reviderad tidplan för det 
kommande budgetarbetet.

Budgetberedning 10 juni 2020 
En genomgång av de förutsättningar som gäller för kommunen utifrån 
tertialuppföljning nr 1, regeringens vårproposition, eventuella ytterligare 
statliga åtgärder och det allmänna läget i såväl omvärld som i Sverige. 
Genomgång av nämndernas inlämnade budgetskrivelser. Eventuellt 
kompletterande frågor ställs till nämnder för svar efter sommaren.

Investeringsberedning 1, 15 juni 2020 
Beredningens första möte som syftar till att få fram en "bruttolista" inför 
2021 samt följa upp tidigare beslutade investeringar som sträcker sig över 
flera år. Deltar gör beredningens ledamöter samt berörda tjänstepersoner.
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Investeringsberedning 2, 4 september 2020 
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade 
investeringsobjekt utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar.

Budgetberedningen, 8-9 september
Budgetberedning för 2021 dit presidierna i nämnderna (med stöd av 
verksamhetschefer och ekonom) presenterar sitt remissyttrande och 
eventuella tilläggsfrågor/uppdrag.

Investeringsberedning 3, 11 september 2020 
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av 
planerade investeringsobjekt 2021. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag. 

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

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 25 
september 2020
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna 
innan kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2020.

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 7 oktober 2020
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 
2021 med plan 2022-2023, skattesats 2021 samt avgifter och taxor.

Reservdag: MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt 
MBL § 11, 16 oktober 2020
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna 
innan kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2020.

Kommunfullmäktige 2 november 2020
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2021 med plan
2022 - 2023, fastställer skattesats för 2021 samt beslutar om taxor och 
avgifter för kommande år.
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Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 december 2020.
Under december månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar.

Verksamhetsplaner senast 31 januari 2021.

Alla verksamhetsplaner för 2021 ska vara klara och ha passerat aktuell nämnd 
som ett informationsärende den 31 januari 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad tidplan för budget 2021 med plan 
för 2022 – 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.1496.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
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Ks § 45 Dnr KS 2020/16

Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ajournera sammanträdet 14.25-14.27.

Kommunstyrelsen beslutar att Tomelilla kommun under en vecka i vår, i 
samarbete med polisen, ska ta prover på inkommande avloppsvatten för att 
kartlägga vilka narkotika substanser som förekommer i kommunen.

Reservationer
Den centerpartistiska gruppen (Leif Sandberg, Charlotte Rosdala och Fatlum 
Avdullahu), den moderata gruppen (Per-Martin Svensson och Ewa 
Carnbrand) samt Bo Herou (KD) reserverar sig till förmån för 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen har den 21 januari 2020 
inkommit med en skrivelse om kartläggning av narkotikaförekomster i 
Tomelilla kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2020, Ks § 16, att överlämna 
ärendet till förvaltningen för beredning med instruktionen att polisen och 
kommunens missbruksenhet involveras och det ska också ingå hur en 
jämförelse med tidigare testresultat kan göras.

Av beredningen framgår att droganalyser av avloppsvatten har tidigare 
genomförts vid fyra tillfällen (2015–2016). Resultatet från dessa 
undersökningar kan användas som jämförelsematerial vid framtida 
mätningar. För att kunna följa förändringar över tid bör kontinuerliga 
mätningar göras.

Tillsammans med andra undersökningar kan resultatet användas som 
underlag för strategiska beslut. Men det kan även användas som 
diskussionsunderlag vid föräldramöte och i andra forum. 
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§ 45 forts.

Polis och förvaltning ger en likartad bild av vilka substanser som används. 
Deras bedömning är att vanligast förekommande är cannabis, tramadol och 
olika bensodiazepiner. Amfetamin, kokain, Lyrica samt andra smärtstillande 
läkemedel används också och det är vanligt att olika substanser kombineras, 
till exempel alkohol tillsammans med olika typer av snabbverkande 
bensodiazepiner.

Det kan konstateras att vi vet att vi har en problematik med 
narkotikaanvändning. Med syfte att få en gemensam problem- och lägesbild 
har samverkansarbetet intensifierats mellan polis och förvaltning. 
Samverkansmodellen omfattar även orsaksanalys och aktivitetsplan. 
Fokusområdet är narkotika och barn och unga.

Värdet av att generellt mäta avloppsvattnet får anses som ringa utifrån den 
kunskap som redan finns. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för själva analyserna beräknas uppgå till omkring 6000 kr per 
tillfälle. Den största kostnaden ligger i det efterarbete som krävs för att kunna 
använda resultatet. Främst i form av arbetstid. Hur omfattande styrs av vår 
ambitionsnivå. Nödvändig insats är tid för analys, handlingsplan, uppföljning 
och aktiviteter.

Vid beslut om genomförande av kontinuerlig mätning av 
narkotikaförekomster i avloppsvatten föreslår förvaltningen att medel tas 
från kommunstyrelsen ofördelade medel.

Barnperspektivet
Barnperspektivet får anses tillgodosett genom de mätningar/undersökningar 
som redan idag görs och den myndighetsöverskridande samverkan som sker. 
Att utöver detta genomföra provtagningar på avloppsvattnet kan inte anses 
ha någon ytterligare påverkan utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Provtagning av avloppsvatten bedöms inte medföra någon förändring utifrån 
miljöperspektivet, då kännedom om vilka drogsubstanser som förekommer 
redan finns och arbete med att förebygga och motverka användning av 
narkotika redan pågår utifrån denna kunskap.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra generell provtagning på 
inkommande avloppsvatten för kartläggning av narkotikasubstanser, men att 
vid osäkerhet eller misstanke om narkotikaproblem kan mätning i ett mindre 
geografisk avgränsat område eller vid ett enstaka evenemang vara en 
verkningsfull metod.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2020, handlingsid: Ks 2020.1285.
Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten, handlingsid: Ks 
2020.1029.
Kommunstyrelsen § 16/2020, handlingsid: Ks 2020.325.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 16/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till förvaltningen för 
beredning. I beredningsarbetet ska polisen och kommunens missbruksenhet 
involveras och det ska också ingå hur en jämförelse med tidigare testresultat 
kan göras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra generell provtagning på 
inkommande avloppsvatten för kartläggning av narkotikasubstanser, men att 
vid osäkerhet eller misstanke om narkotikaproblem kan mätning i ett mindre 
geografisk avgränsat område eller vid ett enstaka evenemang vara en 
verkningsfull metod.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att Tomelilla 
kommun under en vecka i vår, i samarbete med polisen, ska ta prover på 
inkommande avloppsvatten för att kartlägga vilka narkotika substanser som 
förekommer i kommunen.

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut. 
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Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs i voteringen:
Ja-röst för Per-Martin Svenssons förslag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag.

Omröstning
Med sju nej-röster mot sex ja-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Sara Anhedens förslag.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår
Leif Sandberg (C) X
Per-Martin Svensson (M) X
Sara Anheden (S) X
Per Gustafsson (SD) X
Anders Throbäck (S) X
Bo Herou (KD) X
Per-Olof Örnsved (SD) X
Charlotte Rosdala (C) X
Ida Bornlykke (S) X
Ewa Carnbrand (M) X
Anders Rosengren (SD) X
Fatlum Avdullahu (C) X
Tina Bergström-Darrell (S) X
Totalt 6 7

_________

Beslutet skickas till:
Socialdemokraterna i Tomelilla
Utvecklingschef Helena Berlin
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Ks § 46 Dnr KS 2020/59

Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 för 
utställning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut den gemensamma kretsloppsplanen 
2021–2030 och avfallsföreskrifter för synpunkter. 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka den gemensamma kretsloppsplanen 
och avfallsföreskrifterna på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Tomelilla och Simrishamns kommuner har genom Österlens kommunala 
renhållningsbolag (Ökrab) tagit fram ett förslag till en ny 
renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar; 
avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan). Enligt 
miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan.

Från avfall till resurs - gemensam kretsloppsplan 2021–2030
Den nya renhållningsordningen med gemensam kretsloppsplan och 
avfallsföreskrifter har tagits fram gemensamt för Kävlinge, Lomma, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 
Vellinge och Ystads kommuner. 

Renhållningsordningen består av två delar, avfallsföreskrifter och den 
gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan) - från avfall till resurs. 

Kretsloppsplanen – från avfall till resurs, sträcker sig från 2021 till 2030 och 
har tre övergripande mål och 24 indikatorer. Målen utgår från kretsloppet för 
material och produkter samt att resurserna måste användas mer hållbart. 
Fokus är att gå från avfall till resurser De tre målen är:

     → Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030
     → Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030
     → Spillet från kretsloppet har minskat år 2030
Målen i kretsloppsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom 
Sysavregionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden. 
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§ 46 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av åtgärderna för att uppnå ställda mål kan vara 
kostnadsdrivande. Samtidigt som en mer cirkulär ekonomi där återbruk, 
minskning av inköp och hållbarhet står i fokus kan hjälpa till att minska 
utgifterna i verksamheterna. 

Barnperspektivet
De tre övergripande målen syftar till att skapa en hållbar utveckling som 
gynnar både nuvarande och kommande generationer. Att skapa en hållbar 
resursanvändning och minska avfallet gynnar både miljö och människa.  

Miljöperspektivet
Planen tar hänsyn till både Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål 
samt Sveriges nationella miljömål och etappmål. Generationsmålet är det 
övergripande målet för miljöpolitiken, att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsakad ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Dokument: 

 Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 
 Föreskrifter för avfallshantering 
 Bilaga 1 Ansvarsfördelning Indikatorer
 Bilaga 2 Projektorganisation, samråd och remiss
 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning 
 Bilaga 4 nedlagda deponier 
 Bilaga 5 Uppföljning av avfallsplaner och regional kretsloppsplan 

2016–2020
 Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning
 Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys
 Bilaga 8 Ekonomiska konsekvenser 
 Bilaga 9 Framtida avfallsmängder och infrastruktur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut den gemensamma kretsloppsplanen 
2021–2030 och avfallsföreskrifter för synpunkter. 
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Kommunstyrelsen beslutar att skicka den gemensamma kretsloppsplanen 
och avfallsföreskrifterna på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91/2020, handlingsid: Ks 2020.1466.
Remissutskick av förslag till ny renhållningsordning – politiker och 
förvaltningar, handlingsid: Ks 2020.1274.
Protokoll ÖKRAB:s styrelse 2020-02-04 Kretsloppsplan, handlingsid: Ks 
2020.1275.
Gemensam kretsloppsplan remissversion, handlingsid: Ks 2020.1112.
Avfallsföreskrifter remissversion ÖKRAB 2020-04-01, handlingsid: Ks 
2020.1111.
Renhållningsordning Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer, handlingsid: Ks 
2020.1105.
Renhållningsordning Bilaga 2 Projektorganisation och samråd, handlingsid: 
Ks 2020.1109.
Renhållningsordning Bilaga 3 Nulägesbeskrivning, handlingsid: Ks 
2020.1342.
Renhållningsordning Bilaga 4 Nedlagda deponier, handlingsid: Ks 2020.1107.
Renhållningsordning Bilaga 5 Uppföljning, handlingsid: Ks 2020.1108.
Renhållningsordning Bilaga 6 MKB, handlingsid: Ks 2020.1130.
Renhållningsordning Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys, handlingsid: Ks 
2020.1114.
Renhållningsordning Bilaga 8 Kostnadsanalys, handlingsid: Ks 2020.1106.
Renhållningsordning Bilaga 9 Framtida avfallsmängder, infrastruktur, 
handlingsid: Ks 2020.1113.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut den gemensamma kretsloppsplanen 
2021–2030 och avfallsföreskrifter för synpunkter. 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka den gemensamma kretsloppsplanen 
och avfallsföreskrifterna på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Ks § 47 Dnr KS 2020/34

Program för uppföljning av privata utförare

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

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

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

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

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

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

ska följas upp
- hur allmänhetens insyn ska tillgodoses

Programmet ska omprövas av fullmäktige varje mandatperiod.

Förvaltningen har anpassat det nya programmet till rådande praxis och 
förtydligat ansvarsfördelningen samt  hur uppföljningen och rapportering ska 
göras.
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Ekonomiska konsekvenser
En ändamålsenlig uppföljning av privata utförare säkerställer att kommunens 
medel används kostnadseffektivt.

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2020, handlingsid: Ks 2020.902.
Program för uppföljning av privata utförare, handlingsid: Ks 2020.789.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 48 Dnr KS 2019/140

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

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

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

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

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

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

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några konsekvenser gällande barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några konsekvenser gällande miljöperspektivet.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2020, handlingsid: Ks 2020.1290.
Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2020, handlingsid: 
Ks 2020.713.
Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som utförs och 
hyrs ut av Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks 2020.1048.  

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

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

29



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 49 Dnr KS 2020/37

Årsredovisning för 2019  – Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund

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

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

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

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

30



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 49 forts.

Beslutsunderlag
Direktionsprotokoll 2020-02-03  Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2019 Miljöförbundet, handlingsid: Ks 2020.442.
Verksamhetsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2019, 
handlingsid: Ks 2020.440.
Årsredovisning 2019 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: 
Ks 2020.1476.
Granskning av årsbokslut Miljöförbundet 2019, handlingsid: Ks 2020.1185.
Underskriven revisionsberättelse 2019, handlingsid: Ks 2020.1184.
Kommunfullmäktige § 37/2019, handlingsid: Ks 2019.1622.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 50 Dnr KS 2020/54

Årsredovisning 2019 - Österlenhem AB

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

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.

Jäv
Thony Blomgren (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
detta ärende.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlenhem AB har avgett årsredovisning för 2019. Årets 
resultat uppgår till minus 1,6 mnkr. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande 
direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 50 forts.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 Österlenhem med revisionsberättelse, handlingsid: Ks 
2020.1034.
Revisionens kommentarer 2019 Österlenhem AB, handlingsid: Ks 
2020.1035.
Kommunfullmäktige § 38/2019, handlingsid: Ks 2019.1623.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
kommunstyrelsen även ska besluta 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.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 51 Dnr KS 2020/55

Årsredovisning 2019 - TIAB

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

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.

Jäv
Thony Blomgren (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
detta ärende.

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

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

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 TIAB med revisionsberättelse, handlingsid: Ks 
2020.1036.
Kommunfullmäktige § 39/2019, handlingsid: Ks 2019.1624.
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 51 forts.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
kommunstyrelsen även ska besluta 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.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 52 Dnr KS 2019/127

Årsredovisning för 2019 - Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund - SÖRF

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

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

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

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), 
handlingsid: Ks 2020.1381. 
Underskriven revisionsberättelse 2019 SÖRF, handlingsid: Ks 2020.1477.
Kommunfullmäktige § 36/2019, handlingsid: Ks 2019.1621.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 53 Dnr KS 2020/60

Årsredovisning 2019 - SYSAV

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och granskningsrapport 2019 – SYSAV, handlingsid: Ks 
2020.1191.
Kommunfullmäktige § 90/2019, handlingsid: Ks 2019.3089.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 54 Dnr KS 2019/144

Årsredovisning för 2019 - Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd

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

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

Ca 23 tkr krediteras Tomelilla kommun enligt bilaga 6. 

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

Beslutsunderlag
Beslut Östra Skånes hjälpmedelsnämnd om bokslut 2019, handlingsid: Ks 
2020.1317.
Bilaga 1a-1c  Statistik inköp-försäljning 2019, handlingsid: Ks 2020.1311.
Bilaga 2 Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort, 
handlingsid: Ks 2020.1312.
Bilaga 3 Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven, handlingsid: Ks 2020.1315.
Bilaga 4 Bokslut 2019, handlingsid: Ks 2020.1313.
Bilaga 5 Hemtransport 2019, handlingsid: Ks 2020.1316.
 Bilaga 6 Fördelning av resultat 2019, handlingsid: Ks 2020.1314.
Kommunfullmäktige § 88/2019, handlingsid: Ks 2019.3087.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 55 Dnr KS 2019/182

Årsredovisning 2019 - AV Media Skåne

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

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

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

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

Beslutsunderlag
AV Media bokslut 2019, handlingsid: Ks 2020.1376.
Hemställan om ansvarsfrihet 2019, handlingsid: Ks 2020.1349.
Revisionsberättelse för år 2019, handlingsid: Ks 2020.1350.
Granskningsrapport av årsredovisning 2019, handlingsid: Ks 2020.1351.
Kommunfullmäktige § 63/2019, handlingsid: Ks 2010.2129.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

39



TOMELILLA KOMMUN
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Sammanträdesdatum 
15 april 2020
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Ks § 56 Dnr KS 2020/71

Årsredovisning 2019 - Kommuninvest

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommuninvest årsredovisning 2019, handlingsid: Ks 2020.1379.
Kommunfullmäktige § 89/2019, handlingsid: Ks 2019.3088.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 57 Dnr KS 2019/186

Svar på motion - Slöjförbud i skolan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen. 

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

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

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

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

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 57 forts

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

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

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

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

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, lämnar följande 
yttrande:

Motion (2019/20:526) om slöjförbud har nyligen behandlats i Sveriges 
riksdag. Konstitutionsutskottet (KU) behandlade denna och kom fram till 
följande. Det är en självklar utgångspunkt att var och en har en frihet att klä 
sig som han eller hon vill och att en lagstiftning som förbjuder slöja ute i 
samhället eller för barn i viss verksamhet inte bör komma i fråga. Som stöd 
för sitt ställningstagande anförde KU den grundlagsskyddade 
religionsfriheten (2 kap. 1§ första st regeringsformen), Europakonventionens 
9 artikel och förarbeten till diskrimineringslagen.

Förvisso innebär inte motionen till Tomelilla kommunfullmäktige en 
förändrad lagstiftning utan en kommunal regel där visst klädesplagg förbjuds 
i verksamheten. De grundläggande fri- och rättigheterna, givna genom 
grundlag, liksom Europakonvention, ska ändå följas vid kommunal 
normgivning. Utöver lagstiftning och konventioner inleds skolans och 
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15 april 2020

Justerandes sign

§ 57 forts

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

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

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några miljökonsekvenser.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2020, handlingsid: Ks 2020.1291.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 256/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

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

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

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

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

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign

Ks § 58 Dnr KS 2019/187

Svar på motion angående avgifter i skolan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de två första att-satserna i yrkandet 
och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemensamma riktlinjer för de kommunala grundskolorna i Tomelilla 
kommun hade ökat likvärdigheten mellan skolorna.
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§ 58 forts

Skolmåltider
 I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat 

utan kostnad.
 I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är det elevens hemkommun 

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de två första att-satserna i yrkandet 
och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.
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§ 58 forts

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2020, Ks 2020.1293.

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

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

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

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

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

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

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 59 Dnr KS 2019/209

Svar på motion angående energibesparing i fastigheter

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

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

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

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

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

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

 Presentera vilka åtgärder och investeringsvolym som krävs för att 
minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisa 
återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad 
minskad energianvändning till investeringsberedningen. ”
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§ 59 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2020 att överlämna 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

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

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Barnperspektivet
Minskad energianvändning ger en mindre global klimatpåverkan.

Miljöperspektivet
Med energieffektivisering bidrar vi till en minskad energianvändning. 

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2020, handlingsid: Ks 2020.1293.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
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§ 59 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden § 15/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifalla motionen med förvaltningens förslag till yttrande.

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att besvara motionen med förvaltningens yttrande samt 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan hanteras 
inom lokalförsörjningsplanen.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 60 Dnr KS 2017/18

Planändring för Uttern 1 för samråd

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Kv. Uttern för 
samråd.

Ärendebeskrivning

Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern 
med flera, vunnit laga kraft 1964-04-28, samt för en mindre del av nordvästra 
planområdet detaljplan för kv. Uttern med flera, vunnit laga kraft 1982-06-
28. I gällande stadsplan är byggrätten begränsad av mark som inte får förses 
med byggnad (prickmark). Fastighetsägaren Österlenhem AB har inkommit 
med en begäran om planändring för Uttern 1 för att minska mark som inte 
får förses med byggnad samt ändra användningen i befintliga byggnader till 
bostad för att utöka byggrätten

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder genom 
förtätning inom fastigheten Uttern 1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2020, ksau § 
46/2020, att återremittera ärendet till förvaltningen för att arbeta om planen 
så att det blir fler parkeringsplatser inom området samt att barnperspektivet 
ska beaktas mer.

Därefter har planbeskrivningen kompletterats under följande rubriker:
Sociala konsekvenser med en underrubrik Barnperspektiv. 
Planförslag/ Parkering har kompletterats med text att parkering löses inom 
området. 

Förutsättningar/ Parkering har text kortats ned. 
Planbestämmelser har kompletterats med rubrik Utfartsförbud.
Högsta byggnadshöjd har kompletterats med byggnadshöjd 16 meter.
Bostäder och särskilda boendeformer har kompletterats med byggnadshöjd 
16 meter samt förtätning.
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§ 60 forts.

Fastighetskonsekvenser har kompletterats med byggnadshöjd 16 meter.

Plankartan har kompletterats med byggnadshöjd 16 meter och utfartsförbud.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Barnperspektivet i planen innebär att barn erbjuds möjlighet att bo och leva i 
ett grönt och attraktivt bostadsområde med utrymme för lek och rekreation 
samt gångavstånd till skola och förskola. En förtätning av området innebär 
sannolikt mer biltrafik vilket är negativt ur ett barnperspektiv. Området runt 
Lindesborgsskolan är redan belastat med mycket trafik på morgonen och 
eftermiddagen. För att minska trängseln har planförslaget kompletterats med 
parkering inom området.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte påverka kommunens miljömål.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Kv. Uttern för 
samråd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2020, handlingsid: Ks 2020.904.
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.790.
Plankarta, kv. Uttern – rev 2020-02-19, handlingsid: Ks 2020.792.
Planbeskrivning, kv. Uttern – rev 2020-02-19, handlingsid: Ks 2020.791.
Behovsbedömning – kv. Uttern, handlingsid: Ks 2020.477.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2020, handlingsid: Ks 2020.593.
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§ 60 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för att arbeta om planen så att det blir fler parkeringsplatser 
inom området samt att barnperspektivet ska beaktas mer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Kv. Uttern för 
samråd.
_________

Beslutet skickas till:
Planarkitekt Terese Bruhn
Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt
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Ks § 61 Dnr KS 2019/105

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 4:e 
kvartalet 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

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

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

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

Tidigare redovisning. Totalt nio beslut enligt 9§p.9 LSS har inte kunnat 
verkställas inom 90 dagar och har därför rapporterats till IVO under 2019. 
Väntetiden har som längst varit 544 dagar, drygt 18 månader. Orsaken till 
väntetiderna har varit resursbrist och väntan på det nya LSS boendet 
Stafetten. Sex kvinnor och tre män har rapporterats. 
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§ 61 forts.

1. Beslut från 2017-05-05.  Beslutet verkställdes efter 223 dagar. 
2. Beslut från 2017-08-24. Beslutet verkställdes efter 279 dagar.
3. Beslut från 2017-11-18.  Beslutet verkställdes efter 544 dagar.  
4. Beslut från 2018-04-13. Beslutet verkställdes efter 384 dagar.
5. Beslut från 2018-05-29. Beslutet verkställdes efter 352 dagar.
6. Beslut från 2018-06-25. Beslutet verkställdes efter 275 dagar. 
7. Beslut från 2018-07-02. Beslutet verkställdes efter 103 dagar.  
8. Beslut från 2018-07-17. Beslutet verkställdes efter 303 dagar.
9. Beslut från 2018- 08-29. Verkställt 2019-09-01. Väntetid 180 dagar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2020, handlingsid: Ks 2020.919.

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 62 Dnr KS 2019/106

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

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

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/220, handlingsid: Ks 2020.920.
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§ 62 forts.

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 63 Dnr KS 2018/286

Val av ledamot i politikerråd för färdtjänsten efter 
Gunnel Andersson (M)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar entlediga Gunnel Andersson (M) från uppdraget 
som ledamot i politikerrådet för färdtjänsten.

Kommunstyrelsen beslutar utse Marianne Åkerblad (M) till ny ledamot i 
politikerrådet för färdtjänsten i stället för Gunnel Andersson (M).

Ärendebeskrivning
Val av ledamot till politikerråd för färdtjänsten efter Gunnel Andersson (M).
_________
  
  

Beslutet skickas till:
Gunnel Andersson (M)
Marianne Åkerblad (M)
Skånetrafiken, färdtjänst
Lönekontoret, Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Ks § 64 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 4 mars 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag den 31 januari 2020, § 6, från 

Samhällsbyggnadsnämnden – Riktlinje för försköningsbidrag.
2. Protokoll den 31 januari 2020, §§ 1-12 från 

Samhällsbyggnadsnämnden.
3. Protokoll 30 januari 2020, §§ 1-16 från Vård och omsorgsnämnden.
4. Protokollsutdrag den 30 januari 2020, § 8 från Vård och 

omsorgsnämnden – Budget 2020 – Vård och omsorg.
5. Protokoll den 31 januari 2020, §§ 1-17, från Familjenämnden.
6. Protokoll nr 1-2020 fört vid styrelsemöte med Österlenhem AB den 

23 januari 2020.
7. Protokoll nr 1-2020 fört vid styrelsemöte med Tomelilla 

Industriaktiebolag den 23 januari 2020.
8. Verksamhetsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
9. Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

räkenskapsåret 2019-01-01 -2019-12-31.
10. Protokollsutdrag den 2020-02-03, § 3, från direktionen Ystad-

Österlenregionsens miljöförbund – Årsredovisning och 
verksamhetsberättelse 2019.

11. Protokollsutdrag den 2020-01-17, § 3, från arbetsutskottet Sydöstra 
Skånes Räddningstjänst – Ombyggnation av Simrishamns 
brandstation.

12. Protokollsutdrag den 2020-01-27, § 4, från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänst – Ombyggnation av Simrishamns brandstation.

13. Protokollsutdrag den 2020-02-03, § 6, från Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund – Samverkansavtal med gemensam alkoholenhet.

14. Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund -Kommunal 
författningssamling Nr D 09:2.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 64 forts.

15. Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

16. Protokollsutdrag från Vård och omsorgsnämnden den 30 januari 
2020, § 7 – Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagande om 
tidigare fattade beslut.

17. Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden den 5 februari 2020, § 17 – 
Ändring av delegeringsregler.

18. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 januari 2020, 
§§ 22-31.

19. Meddelande den 31 januari 2020 från Sveriges Kommuner, och 
Regioner, – Meddelande från styrelsen nr 3/2020 - Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg 
– teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

20. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 11 från Byggnadsnämnden – 
Redovisning internkontroll 2019.

21. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 12 från Byggnadsnämnden – 
Redovisning måluppfyllelse 2019.

22. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 13 från Byggnadsnämnden – 
Revidering av internkontroll 2020.

23. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 14 från Byggnadsnämnden – 
verksamhetsplan 2020.

24. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 15 från Byggnadsnämnden – 
Byggnadsnämndens internbudget 2020.

25. Protokoll den 12 februari 2020, §§ 32-49, från Kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

26. Protokoll den 13 februari 2020, §§ 11-17, från Vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2020, handlingsid: Ks 2020.921.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 64 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2020: 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 65 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 18 mars 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 20 februari 2020 §§ 4-11 från Revisorerna.
2. Protokoll den 25 februari 2020 § 9 från Kultur- och fritidsnämnden.
3. Protokoll den 27 februari 2020 § 9-13 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

Överförmyndarnämnd.
4. Protokoll den 25 februari 2020, §§ 10-15 från Kultur- och 

fritidsnämnden.
5. Protokoll den 26 februari 2020, §§ 17-37 från Kommunstyrelsen.
6. Protokoll den 28 februari 2020, §§ 18-36 från Familjenämnden.
7. Protokoll den 28 februari 2020, §§ 13-19 från 

Samhällsbyggnadsnämnden.
8. Protokoll den 27 februari 2020, §§ 17-25 från Vård och 

omsorgsnämnden.
9. Protokoll den 4 mars 2020, §§ 50-70 från Kommunstyrelsens 

arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2020, handlingsid: Ks 2020.1294.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2020: 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 66 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 1 april 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1.Protokoll 17 januari 2020 från Central Samverkansgrupp. 
2.Protokoll nr 2-2020 den 5 mars 2020 från Österlenhem AB.
3.Protokoll nr 2-2020 den 5 mars 2020 från Tomelilla Industriaktiebolag.
4.Protokoll den 3 mars 2020 från Sydöstra Skånes Räddningstjänst 

medlemskommuner.
5.Protokoll den 12 mars 2020 från Vård och omsorgsnämndens 

arbetsutskott §§ 18-26.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2020, handlingsid: Ks 2020.1470.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2020:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________

  

64



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 67 Dnr KS 2020/3

Delegeringsbeslut kommundirektör

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegeringsbeslut för kommundirektör med flera t o m 
december 2019:

Underteckna avtal 
samt underteckna 
andra handlingar och 
skrivelser såsom 
Tomelilla kommuns 
firmatecknare

Återrapportering av 2019 års statsbidrag för 
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

” Samarbetsavtal Sydostleden – Sydkustleden 
2020-2025

” Avtal med Röda Korsets Tomelillakrets om 
fadderboende av ensamkommande barn i 
asyl som fyllt 18 år

Anmälan av delegeringsbeslut för kommundirektör med flera till och med 
februari 2020:

Underteckna avtal 
samt underteckna 
andra handlingar 
och skrivelser såsom 
Tomelilla kommuns 
firmatecknare

Fullmakt för ombud i Socialstyrelsens e-tjänst 
för statsbidrag.

” Överlåtelseavtal med Teleservice Bredband 
Skåne AB, tomrör

”
Samförläggningsarbete Kalkyl med E ON 
Energi-distribution

” Medfinansieringsteknik Mobilitet på tvärs, 
Interreg
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 67 forts.

” Avsiktsförklaring genomförande av tekniska 
pilottester 2020, Inera

” Tilläggsavtal till överlåtelseavtal med 
Teleservice Bredband Skåne AB betr. tomrör

” Evenemangs- och marknadsförings-avtal med 
Barnens dag om Barnens-dags firande på 
Tosselilla

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 20201482.
_________
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