
TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
3 juni 2020

Plats och tid Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla, den 3 juni 2020, 
kl. 14.00-15.40 med ajournering 15.15-15.25

Beslutande Se sidan två.
 

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunikationschef Katrin Högborn
Utvecklingschef Helena Berlin
Enhetschef Pamela Lindqvist
Lokalpolisområdeschef Mats Cronhag (§ 78)
Kommunpolis Anna Hagenkötter (§ 78)

Utses att justera Sara Anheden (S)  

Justerade paragrafer §§ 68-96

Justeringens plats Kommunkansliet 10 juni 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Leif Sandberg (C)                                  Per-Martin Svensson (§ 84)

Justerare
Sara Anheden (S)  

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 3 juni 2020

Datum då anslaget sätts upp 10 juni 2020

Datum då anslaget tas ned 6 juli 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
3 juni 2020

Justerandes sign

Beslutande
Leif Sandberg (C), ordförande §§ 68-83 och 85-96
Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande
Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande
Per Gustafsson (SD)
Anders Throbäck (S) §§ 68-78
Bo Herou (KD)
Per-Olof Örnsved (SD)
Charlotte Rosdala (C)
Ida Bornlykke (S)
Anders Rosengren (SD)
Fatlum Avdullahu (C)
Tina Bergström-Darrell (S)

Tjänstgörande ersättare
Sven Gunnarsson (C) (närvarande på distans) istället för Leif Sandberg (C) § 84 
Sejdi Karaliti (S) istället för Anders Throbäck (S) §§ 79-96
Emil Ekstrand (M) istället för Ewa Carnbrand (M)

Ej tjänstgörande ersättare
Sander Dijkstra (M) 
Inger Åbonde (S) (närvarande på distans)
Sejdi Karaliti (S) §§ 68-78
Carina Persson (L)
Thony Blomgren (SD)
Sven Gunnarsson (C) (närvarande på distans) §§ 68-83 och 85-96
Tobias Högborg (C)
Figge Bergquist (V)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen

§ 68 Ändringar i föredragningslistan
§ 69 Dialoger och informationsärenden
§ 70 Informationsärende - Ordförandebeslut om Covid19-säkra mötesplatser på 

äldreboenden
§ 71 Informationsärende - Övergripande verksamhetsplan 2020 för 

Kommunledningskontoret
§ 72 Delårsrapport januari-april 2020 - Tomelilla kommun
§ 73 Uppföljning intern kontroll kommunstyrelsen 2020
§ 74 Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla kommunförvaltning 

(SAM) 2019
§ 75 Medarbetarpolicy Tomelilla kommun
§ 76 Dokumenthanteringsplan för revisorerna
§ 77 Svar på initiativärende om konsekvensbeskrivningar i tjänsteskrivelser
§ 78 Medborgarlöfte 2020 Tomelilla kommun
§ 79 Tomtpriser för energineutrala bostäder
§ 80 Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
§ 81 Årsredovisning 2019 - Leader Sydöstra Skåne
§ 82 Årsredovisning 2019 - Föreningen Österlens folkhögskola
§ 83 Årsredovisning 2019 - Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)
§ 84 Årsredovisning 2019 - Biogas Ystad Österlen ek för
§ 85 Svar på motion angående klimatnödläge
§ 86 Svar på motion angående gratis kaffe till kommunanställda
§ 87 Svar på motion – Digitalt voteringssystem
§ 88 Svar på motion angående bin och blommande ängar
§ 89 Svar på motion angående träd som klimatskal
§ 90 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 2020
§ 91 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och handikappomsorgen 

(SoL) 2020
§ 92 Anmälningsärenden ksau den 22 april 2020
§ 93 Anmälningsärenden ksau 13 maj 2020
§ 94 Skrivelse till kommunstyrelsen angående kostnader utöver lagkrav
§ 95 Skrivelse till kommunstyrelsen angående ersättning till gymnasieelever med 

anledning av ökade kostnader under distansundervisning
§ 96 Avsägelse från Per Håkanson (C) som ombud till Vattenvårdsförbundet för Västra 

Hanöbukten för Tomelilla kommun
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 68 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut
På förslag av Leif Sandberg (C) beslutar kommunstyrelsen om följande 
ändring i föredragningslistan:

- Beslutsärende skrivelse till kommunstyrelsen angående kostnader 
utöver lagkrav.

- Beslutsärende skrivelse till kommunstyrelsen angående ersättning till 
gymnasieelever med anledning av ökade kostnader under 
distansundervisning.

- Beslutsärende avsägelse från Per Håkanson (C) som ombud till 
Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten för Tomelilla kommun.

- Dialogärende integrationsrådets ordförande Bo Herou (KD) om 
rådets arbete.

_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 69 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga dialoger och informationsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) informerar om en skrivelse 
om arbetsmiljö som skickats ut till gruppledarna.

Kommunchef Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om:
- Det fortsatta arbetet med anledning av covid-19.
- Det går inte att ha kommunala feriearbetare inom vård och omsorg 

eller i förskolan med anledning av covid-19 så ett tätare samarbete 
med det lokala näringslivet har inletts. Kommunen betalar för 
ferieplatser hos privata arbetsgivare.

Enhetschef Pamela Lindqvist presenterar Tomelilla Direkt, hur de ökar 
servicen för medborgarna och vilka arbetsuppgifter de har tagit över från 
andra verksamheter.

Integrationsrådets ordförande Bo Herou (KD) och vice ordförande Tina 
Bergström-Darrell (S) informerar om integrationsrådets arbete. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1984.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 70 Dnr KS 2020/98

Informationsärende - Ordförandebeslut om Covid19-
säkra mötesplatser på äldreboenden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Folkhälsomyndigheten uppger att nuvarande situation med Covid-19 
smittspridning riskerar att bli långvarigt. Sannolikt kommer regeringens 
utfärdade besöksförbud inom äldreomsorgen kvarstå en längre tid.

En viktig del i god livskvalitet är att kunna tillförsäkra våra äldre en trygg 
men också stimulerande vardag, där besök och socialt umgänge då och då, 
kan vara en viktig beståndsdel.

Alliansen i Tomelilla kommun vill därför ge uppdrag till förvaltningen och att 
en uppmaning riktas till Österlenhem att skyndsamt färdigställa säkra 
mötesplatser på våra fyra äldreboenden, dit anhöriga och goda vänner kan 
komma utan smittorisk för en pratstund, i anslutning till de boendes bostad.

Ekonomiska konsekvenser 
Inrättandet av mötesplatser bedöms kunna utföras inom beräknad 
kostnadsram. Kommunstyrelsen har hittills under året inte använt medel från 
kontot.

Barnperspektivet 
Inrättandet av mötesplatser bedöms vara positiva för att barn och unga ska 
ges möjlighet att kunna besöka sina anhöriga.

Miljöperspektivet 
Inrättandet av mötesplatser bedöms ge en mycket ringa miljöbelastning i 
förhållande till de vinster i livskvalitet och välbefinnande som kan uppnås.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 70 forts.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut om covid19-säkra mötesplatser på äldreboenden, 
handlingsid: Ks 2020.1991.
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 71 Dnr KS 2020/110

Informationsärende - Övergripande verksamhetsplan 
2020 för Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram en övergripande verksamhetsplan 
för 2020. 

Kommunledningskontoret ska vara tillgängliga, professionella och bidra till 
att uppnå politiskt ställda mål så kostnadseffektivt som möjligt. Som 
stödfunktion till både den politiska organisationen och till förvaltningen ska 
delaktighet, samverkan och stöd vara viktiga komponenter för att bidra till 
kommunens utveckling och attraktivitet både som arbetsgivare och plats.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Övergripande verksamhetsplan 2020 – Kommunledningskontoret, 
handlingsid: Ks 2020.1790.
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 72 Dnr KS 2020/115

Delårsrapport januari-april 2020 - Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till familjenämnden att vid 
kommunstyrelsens möte i augusti redovisa vilka åtgärder nämnden vidtar för 
att nå balans i budgeten samt att lägga tertialrapport 1 till handlingarna.

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 72 forts.

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till familjenämnden att vid 
kommunstyrelsens möte i augusti redovisa vilka åtgärder nämnden vidtar för 
att nå balans i budgeten samt att lägga tertialrapport 1 till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.1993.
Tertialrapport 1 år 2020 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1994.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Socialchef Viweca Thoresson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 73 Dnr KS 2020/6

Uppföljning intern kontroll kommunstyrelsen 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 
och de åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade § 4/2020 att utifrån genomförd riskanalys anta 
internkontrollplanen för år 2020. 

Enligt planen ska uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen i juni och i 
oktober.

Förvaltningens samlade bedömning är att den intern kontrollen är god men 
att det finns förbättringsområden inom exempelvis upphandlingsområdet där 
utbildningsinsatser och fortsatt utveckling av digitalt stöd för uppföljningar 
av avtalstrohet.

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 och de åtgärder som 
vidtagits

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 73 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 
och de åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2020, handlingsid: Ks 2020.1892.
Uppföljning av internkontrollplan 2020 kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 
2020.1755.
KS - Riskanalys 2020 - Tillägg risk 41, handlingsid: Ks 2020.456.  

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag.

Kommunstyrelsen § 4/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att närvarande tjänstemän ska få bli kvar i 
sammanträdeslokalen under behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar att utifrån genomförd riskanalys anta 
internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2020.63, med 
ändring i riskanalysen att förtroendevalda läggs till i punkt 20.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott 
att lägga till en punkt i riskanalysen och i internkontrollplanen avseende risk 
med felaktiga förfrågningsunderlag vid upphandlingar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 34/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga till punkt 41 i riskanalysen 
och internkontrollplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2020:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 
och de åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 74 Dnr KS 2020/83

Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i 
Tomelilla kommunförvaltning (SAM) 2019

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta 
föreslagen förvaltningsövergripande handlingsplan.

Ärendebeskrivning
Den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är 
en återblick av hur kommunen under det gångna året arbetat med 
arbetsmiljöfrågorna.

Uppföljningen ska säkerställa att vi lever upp till föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Resultatet av uppföljningen kan 
leda till att det behövs göras förbättringar av arbetssättet och om det vid 
uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas. Den årliga
uppföljningen är ett underlag för arbetsmiljöarbetet nästkommande år.

En analys av tillbudsanmälningarna ska läggas till innan kommunstyrelsens 
behandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta 
föreslagen förvaltningsövergripande handlingsplan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/2020, handlingsid: Ks 2020.1893.
SAM 2019 rapport årlig revision Tomelilla kommunförvaltning (ver2), 
handlingsid: Ks 2020.2017.
Förslag på SAM handlingsplan förvaltningsövergripande 2020, handlingsid: 
Ks 2020.1758.

13



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 74 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta 
föreslagen förvaltningsövergripande handlingsplan.
_________

Beslutet skickas till:
HR-chef Johan Lexfors
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 75 Dnr KS 2020/95

Medarbetarpolicy Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta medarbetarpolicyn, handlingsid: Ks 
2020.1759.

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 75 forts.

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på miljön. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta medarbetarpolicyn, handlingsid: Ks 
2020.1759.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2020, handlingsid: Ks 2020.1894.
Medarbetarpolicy Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1759.

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

Beslutet skickas till:
HR-chef Johan Lexfors
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 76 Dnr KS 2020/50

Dokumenthanteringsplan för revisorerna

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till dokumenthanteringsplan 
för revisorerna samt uppmanar revisorerna att anta detsamma.

Ärendebeskrivning
Enligt Tomelilla kommuns arkivreglemente A 11:1 § 5, ska det för varje 
myndighet finnas en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur 
dessa hanteras, en s.k. dokumenthanteringsplan. Arkivreglementet föreskriver 
vidare att alla sådana planer ska godkännas av arkivmyndigheten innan den 
myndighet som planen gäller får fatta beslut om antagande av densamma.

Dokumenthanteringsplanen utgör också en viktig del i den beskrivning som 
varje myndighet enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2010:400) ska 
upprätta över sina allmänna handlingar.

Undertecknad arkivarie har nu i samråd med företrädare för revisorerna 
utarbetat här föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan. Förslaget 
följer de riktlinjer för bevarande och gallring av kommunernas 
dokumentation som Sveriges Kommuner och Landsting har låtit ta fram i 
samråd med Riksarkivet.

Ekonomiska konsekvenser
Inom befintlig ram.

Barnperspektivet
Enligt Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105, 2018:1801) ska ”var och en” 
”till främjande av ett fritt meningsutbyte (och) en fri och allsidig 
upplysning…ha rätt att ta del av allmänna handlingar”. 
Dokumenthanteringsplanen är myndighetens styrinstrument för att säkra 
denna grundlagsfästa rättighet för barn såväl som vuxna.
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Justerandes sign

§ 76 forts.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till dokumenthanteringsplan 
för revisorerna samt uppmanar revisorerna att anta detsamma.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 99/2020, handlingsid: Ks 2020.1664.
Dokumenthanteringsplan för Revisorerna förslag 2020-04-01, handlingsid: 
Ks 2020.1345.  

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 99/2020:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till dokumenthanteringsplan 
för revisorerna samt uppmanar revisorerna att anta detsamma. 
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Kommunarkivarie Carl-Henrik Andersson
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Ks § 77 Dnr KS 2020/49

Svar på initiativärende om konsekvensbeskrivningar i 
tjänsteskrivelser

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå initiativärendets två första förslag angående 
juridisk bedömning och samverkan med berörda fackliga organisationer 
medan det tredje förslaget gällande uppföljning bifalles.

Reservation
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Peo Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
initiativet i sin helhet. 

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 26 februari 2020 inkommit med följande 
initiativärende:

”Förvaltningen får i uppdrag att ta fram konsekvenser enligt nedan på 
samtliga beslut som ska fattas av politiken där förvaltningen lägger fram 
förslag till beslut.

De olika konsekvenserna anser vi Sverigedemokrater ska vara de tre som vi 
har idag:

Ekonomiska konsekvenser (och finansiering)
Barnperspektivet
Miljöperspektivet

Samt vill vi Sverigedemokrater lägga till följande tre:

Juridisk bedömning
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Uppföljning”
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Justerandes sign

§ 77 forts.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, framför följande 
yttrande: 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att bifalla en motion 
om att barnperspektivet skulle uppmärksammas i samtliga tjänsteskrivelser. 
Detta infördes i början av januari 2020 och samtidigt skapades underrubriker 
för ”Ekonomiska konsekvenser” och ”Miljöperspektivet”. 

Det har endast gått ca 2,5 månad sedan tre nya underrubriker infördes i 
tjänsteskrivelserna och det finns fortfarande en hel del frågor om hur denna 
del av tjänsteskrivelserna ska skrivas. Många har efterfrågat vad de ska skriva, 
medan vi på kansliet svarar att det handlar om ett tankesätt. Det kan inte 
finnas några färdiga svar på vad man som tjänsteperson ska skriva, utan det 
viktiga är att man verkligen tänker efter vilka konsekvenser förslaget får vad 
gäller ekonomi, barn och miljö. 

Att i nuläget införa ytterligare tre underrubriker menar jag är för tidigt. 
Självklart ska en juridisk bedömning göras när det är relevant och då ska den 
också redovisas i tjänsteskrivelsen. Självklart ska samverkan med berörda 
fackliga organisationer genomföras när det är relevant, men den genomförs i 
regel efter tjänsteskrivelsen är framtagen. Ett exempel är det i kommunen 
viktigaste beslutet för året, budgeten. Vad gäller budgeten hålls MBL-
förhandling med de fackliga organisationerna mellan kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges behandling. När ekonomichefen skriver sin 
tjänsteskrivelse till budgeten kan hon alltså inte redogöra för vad som 
kommer fram i samverkan med de fackliga organisationerna.

Vid en genomgång av några av nämndernas och utskottens sammanträden 
kan följande konstateras:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 mars 2020
Av 15 ärenden hade åtta en tjänsteskrivelse i grunden (övriga sju var i 
huvudsak informationsärenden och ärenden som överlämnats till ksau från 
kommunstyrelsen). Av de åtta var det relevant med en juridisk bedömning i 
två av ärendena. Detta var också gjort och redovisat i tjänsteskrivelserna som 
framgick i familjenämndens förslag till kommunfullmäktige. Inte i något fall 
var det aktuellt med samverkan med fackliga organisationer innan 
tjänsteskrivelsen skrevs.
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§ 77 forts.

Familjenämnden 27 mars 2020
Av 13 ärenden hade nio en tjänsteskrivelse i grunden. I två av ärendena var 
det relevant med en juridisk bedömning och det var också gjort och redovisat 
i tjänsteskrivelserna. Inte i något fall var det aktuellt med samverkan med 
fackliga organisationer innan tjänsteskrivelsen skrevs.

Byggnadsnämnden 25 mars 2020
Av 21 ärenden hade samtliga en tjänsteskrivelse i grunden. I 15 av ärendena 
var det relevant med en juridisk bedömning och det var också gjort och 
redovisat i tjänsteskrivelserna. Inte i något fall var det aktuellt med 
samverkan med fackliga organisationer innan tjänsteskrivelsen skrevs.

Utifrån denna, visserligen begränsade genomgång, anser jag att det inte är 
relevant att lägga till underrubriken ”samverkan med berörda fackliga 
organisationer”. Det finns inte heller något behov av att lägga till 
underrubriken ”juridisk bedömning”. I de fall då en juridisk bedömning är 
relevant så genomförs den och redovisas i ärendebeskrivningen. Särskilt vad 
gäller myndighetsutövning som exempelvis bygglov så är största delen av 
ärendebeskrivningen redan idag en juridisk bedömning.

Vad gäller uppföljning är bedömningen svårare eftersom det finns en tydlig 
förbättringspotential inom detta område. Vård och omsorg samt individ- och 
familjeverksamheten är duktiga på att skriva in till exempel hur olika planer 
och mål ska följas upp, medan andra verksamheter kan förbättra detta 
ytterligare. 

Generellt kan sägas att uppföljning alltid ska ske, men det är inte riktigt så 
enkelt. Ta den här tjänsteskrivelsen som exempel. Om förvaltningens förslag 
till beslut vinner kommunstyrelsens gehör så behöver inte någon uppföljning 
ske. Men om kommunstyrelsen väljer att bifalla hela eller delar av 
initiativärendet så är det rimligt med en uppföljning efter ca eller ett par 
månader för att se att beslutet är genomfört. Men när denna tjänsteskrivelse 
skrivs är det inte möjligt att svara för vilken uppföljning som ska 
genomföras. Följaktligen är det först efter beslutet som vi vet hur det ska 
följas upp. Detta görs idag genom att beslutet expedieras till ansvarig 
tjänsteman som ska verkställa eller följa upp beslutet.
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§ 77 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Varje underrubrik tar mer eller mindre tid för den tjänsteperson som ska 
skriva tjänsteskrivelsen. Det finns dock inget rimligt sätt att räkna ut hur 
mycket tid det tar. Om mer omfattande juridiska bedömningar krävs än idag 
så behöver kansliavdelningen ökade resurser för att kunna stötta de olika 
verksamheterna.

Barnperspektivet
Om ytterligare underrubriker läggs in i alla tjänsteskrivelser så finns det risk 
för att barnperspektivet beaktas mindre.

Miljöperspektivet
Om ytterligare underrubriker läggs in i alla tjänsteskrivelser så finns det risk 
för att miljöperspektivet beaktas mindre.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar avslå initiativärendets två första förslag angående 
juridisk bedömning och samverkan med berörda fackliga organisationer 
medan det tredje förslaget gällande uppföljning bifalles.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 104/2020, handlingsid: Ks 2020.1699.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 37/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 104/2020:
Kommunstyrelsen beslutar avslå initiativärendets två första förslag angående 
juridisk bedömning och samverkan med berörda fackliga organisationer 
medan det tredje förslaget gällande uppföljning bifalles.
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§ 77 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till initiativärendet i sin helhet. 

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beslutet skickas till:
Per Gustafsson (SD)
Kanslichef Johan Linander
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Ks § 78 Dnr KS 2020/63

Medborgarlöfte 2020 Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Polismyndigheten Region 
Syd avge föreslaget medborgarlöfte för 2020, handlingsid: Ks 2020.1791.

Ärendebeskrivning
Kommunpolis Anna Hagenkötter och tf. säkerhetssamordnare Helena Berlin 
har tillsammans arbetat fram ett medborgarlöfte för 2020 utifrån den 
samverkansöverenskommelse som finns och som gäller till och med år 2020:

Tomelilla ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. För att 
uppnå detta samverkar Tomelilla kommun och lokalpolisområde Ystad i 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En del av vår samverkan 
består av medborgarlöften som handlar om att lyssna på vad de som bor i 
kommunen upplever är viktigt för att de ska känns sig trygga och säkra. 
Genom en gemensamt framarbetad problembild och med stöd av 
trygghetsmätning 2019 samt medborgardialoger, trygghetsvandringar och 
medarbetardialoger inom polisen är vi i samverkan överens om nedanstående 
aktiviteter inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Tomelilla kommun och lokalpolisområde Ystad avger härmed löfte om:
 att under 2020 arbeta med att öka den upplevda tryggheten för 

kommuninvånarna i Tomelilla kommun genom att vid varje 
genomförd trygghetsvandring välja två föreslagna aktiviteter som ska 
genomföras/åtgärdas under året av polis och kommun.

 långsiktigt och i samverkan mellan socialtjänst och polis fortsätta med 
oanmälda hembesök för barn upp till 18 år, i syfte att identifiera 
riskfaktorer och öka skyddsfaktorer, se bilaga 1. Syftet är att 
uppmärksamma individen och familjen på riskfaktorer som kan leda i 
negativ riktning för barnets hälsa och utveckling. Vidare är syftet att 
öka skyddsfaktorer kring barnet som leder till positiva förändringar.
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§ 78 forts.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans:
 Genom utvalda genomförda aktiviteter från trygghetsvandringar öka 

tryggheten för kommuninvånarna. Detta mäts i den årliga 
trygghetsmätningen som genomförs i samarbete mellan kommunen 
och Polismyndigheten.

 Genomföra oanmälda hembesök och tillsammans med individen och 
dennes familj identifiera riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.

Lokalpolisområdeschef Mats Cronhag och kommunpolis Anna Hagenkötter 
föredrar hur den lokala situationen ser ut för tillfället och svarar på frågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Polismyndigheten Region 
Syd avge föreslaget medborgarlöfte för 2020.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2020, handlingsid: Ks 2020.1914.
Medborgarlöfte 2020 Tomelilla kommun (ver 4), handlingsid: Ks 2020.1791.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Polismyndigheten Region 
Syd avge föreslaget medborgarlöfte för 2020.
_________

Beslutet skickas till:
Tf säkerhetssamordnare Helena Berlin
Kommunikationschef Katrin Högborn
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Ks § 79 Dnr KS 2020/99

Tomtpriser för energineutrala bostäder

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

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

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

Finansiering sker genom anslaget för hållbar utveckling.

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

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

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

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

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

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

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

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

Den långsiktiga konsekvensen blir minskat ekonomiskt utrymme i framtida 
exploateringsprojekt.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionens artiklar.

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2020, handlingsid: Ks 2020.1896.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget 
att finansiering ska ske genom anslaget för hållbar utveckling.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 80 Dnr KS 2020/105

Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

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

Årets resultat blev 26,7 Mkr. 

Revisorerna beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd Försäkrings AB, handlingsid: 
Ks.2020.2028.
Kommunfullmäktige § 64/2019, handlingsid: Ks 2019.2130.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 81 Dnr KS 2020/106

Årsredovisning 2019 - Leader Sydöstra Skåne

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 - Leader Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks 2020.2031.
Revisionsberättelse 2019 Leader Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks 2020.2032.
Kommunfullmäktige § 91/2019, handlingsid: Ks 2019.3090.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 82 Dnr KS 2020/109

Årsredovisning 2019 - Föreningen Österlens 
folkhögskola

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 - Föreningen Österlens folkhögskola, handlingsid: Ks 
2020.1786.
Revisionsberättelse 2019 Föreningen Österlens folkhögskola, handlingsid: Ks 
2020.1787.
Kommunfullmäktige § 94/2019, handlingsid: Ks 2019.3093.
_________  
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 83 Dnr KS 2020/108

Årsredovisning 2019 - Österlens Kommunala 
Renhållnings AB (ÖKRAB)

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 - Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB), 
handlingsid: Ks 2020.1779.
Revisionsrapport 2019 ÖKRAB, handlingsid: Ks 2020.1781.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport årsredovisning 2019 ÖKRAB, 
handlingsid: Ks 2020.1780.
Kommunfullmäktige § 66/2019, handlingsid: Ks 2019.2137.
_________  
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 84 Dnr KS 2020/107

Årsredovisning 2019 - Biogas Ystad Österlen ek för

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

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

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

Föreningen gjorde 2019 ett positivt resultat på drygt 233 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 Biogas Ystad Österlen ek för inkl. revisionsberättelse, 
handlingsid: Ks 2020.1926.
Kommunfullmäktige § 92/2019, handlingsid: Ks 2019.3091.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 85 Dnr KS 2020/23

Svar på motion angående klimatnödläge

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

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

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

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

Miljöpartiet yrkar att Tomelilla kommun utlyser klimatnödläge.”

Förvaltningens yttrande genom hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2020, handlingsid: Ks 2020.1897.

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

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 86 Dnr KS 2019/206

Svar på motion angående gratis kaffe till 
kommunanställda

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

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

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

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

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

Förvaltningen, genom kostchef Ingela Dejenfelt, lämnar följande 
yttrande:

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

38



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 86 forts.

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

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

Ekonomiska konsekvenser
Se yttrandet i övrigt.

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2020, handlingsid: Ks 2020.1898.  
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§ 86 forts.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 87 Dnr KS 2020/58

Svar på motion – Digitalt voteringssystem

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion angående 
digitalt voteringssystem med följande lydelse:

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

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

att kommunfullmäktige inför ett digitalt voteringssystem.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande: 

För närvarande pågår framtagande av upphandlingsunderlag för ny 
upphandling av digital möteshantering. Det nuvarande avtalet med 
Netpublicator går ut den 30 november 2020. Målsättningen är att i den nya 
upphandlingen även ska krävas, utöver den digitala möteshanteringen som 
alla förtroendevalda i Tomelilla kommun redan använder, att det ska gå att 
votera digitalt och att det ska vara möjligt att justera protokollen digitalt. 
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§ 87 forts.

Förvaltningen kommer att testa systemen noga innan de används på 
fullmäktige eller i nämnderna, så det är tveksamt om allting är på plats till 
kommunfullmäktiges sista sammanträde för året den 14 december. Men 
målsättningen är att fullmäktiges ledamöter då ska kunna votera med sina 
iPads och att de som väljs som justerare ska kunna justera protokollet 
hemifrån med sitt bank-ID.

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

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan rör barn nämnvärt.

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2020, handlingsid: Ks 2020.1899.  

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 51/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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§ 87 forts.

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

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

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

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 88 Dnr KS 2019/194

Svar på motion angående bin och blommande ängar

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

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

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

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

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

Vi yrkar att Tomelilla kommun inför växtsäsongen 2020 inventerar vilka av 
kommunen ägda områden kan göras om till blommande ängar som inte 
behöver klippas förrän efter blomningen.”
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§ 88 forts.

Yttrande från samhällsbyggnad:
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i 
förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 
procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och 
folkhälsa. 

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

Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag 
för pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som 
ordinarie LONA-bidrag söks.
Bilaga 1. Aktuella områden i Tomelilla tätort som kan fungera som 
försöksytor i projektet.

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

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

Miljöperspektivet
Stora positiva konsekvenser för miljön utifrån ett mångfaldsperspektiv.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/2020, handlingsid: Ks 2020.1904.
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§ 88 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 138/2019: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Ks § 89 Dnr KS 2020/24

Svar på motion angående träd som klimatskal

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

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

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

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

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

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

- sammanställa detta som ett projektförslag till investeringsberedningen.”

Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten:
Vi har tagit fram ett kartunderlag där vi redovisar lämpliga kommunala ytor 
för plantering samt arter för dito. 
Dessa är indelade i skyddsplanteringar respektive tätortsträd.
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§ 89 forts.

Skyddsplanteringar
Ytor med en total area på 27,5 ha.
2500 x planta + plantering 20: - /ha = 50 000:-/ha.
Markbearbetning 5000:-/ha.
Skötsel 1000:-/ha/år.
Total kostnad 56 000 x 27,5 = 1 540 000.

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2020, handlingsid: Ks 2020.1905.
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§ 89 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 27/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 90 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2020

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. 
Inga beslut att rapportera.

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124/2020, handlingsid: Ks 2020.1911.

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 91 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 2020

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125/2020, handlingsid: Ks. 2020.1912.

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 92 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 22 april 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från familjenämnden, omedelbar justering, den 27 mars 

2020, § 37.
2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2020, §§ 

71-86.
3. Protokoll från Sydöstra Skånes Räddningstjänst den 16 mars 2020, §§ 

11-19.
4. Protokoll från revisorerna den 19 mars 2020, §§ 12-13.
5. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 24 mars 2020, §§ 16-

24.
6. Protokoll från byggnadsnämnden den 25 mars 2020, §§ 23-44.
7. Protokoll från Tomelilla Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den26 

mars 2020, §§ 14-23.
8. Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden den 24 mars 2020, § 

18 – Budget 2021 med plan för 2022-2023.
9. Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden den 24 mars 2020, § 

19 – Taxor och avgifter 2021 kultur och fritid. 
10. Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden den 24 mars 2020, § 

23 – Alternativ till Fritidsbanken för utlåning av fritidsutrustning. 
11. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 25 mars 2020, § 36 – 

Årsbokslut byggnadsnämnden 2019.
12. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 25 mars 2020, § 37 – Mål för 

byggnadsnämnden 2021.
13. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 25 mars 2020, § 38 – 

Byggnadsnämndens remissvar Mål och budget 2021 med plan för 
2022-2023.
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§ 92 forts.

14. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 25 mars 2020, § 39 – 
Avgifter och taxor för byggnadsnämnden 2021. 

15. Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden den 26 mars 2020, § 
28 – Mål 2021 vård och omsorgsnämnden.

16. Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden den 26 mars 2020, § 
33 – Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022 – 
2023.

17. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 26 mars 2020, §§ 26-
35.

18. Protokollsutdrag från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
den 26 mars 2020, § 15 – Remissvar överförmyndarnämnden budget 
2021 med plan för 2022-2023.

19. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 april 2020, §§ 
87-96.

20. Protokollsutdrag från Simrishamn Österlen kommunfullmäktige den 
30 mars 2020, § 61 – Tillämpning av sotningsindex 2020.

21. Protokollsutdrag från Simrishamn Österlen kommunfullmäktige den 
30 mars 2020, § 67 – Politiska sammanträden på distans.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 105/2020, handlingsid: Ks 2020.1671.

    
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 105/2020:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________
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Ks § 93 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 13 maj 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från kommunstyrelsen den 15 april 2020, §§ 38-67
2. Protokoll från revisorerna den 21 april 2020, §§ 14-19.
3. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 april 2020, §§ 

97-105.
4. Protokoll från familjenämnden den 24 april 2020, §§ 47-56.
5. Uttalande från Synskadades riksförbund – Satsa på syn- och 

hörselinstruktör – en lönsam investering för kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena 
till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 126/2020, handlingsid: Ks 2020.1913.

   
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 126/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena 
till handlingarna.
_________
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Ks § 94 Dnr KS 2020/117

Skrivelse till kommunstyrelsen angående kostnader 
utöver lagkrav

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 28 maj 2020 inkommit med skrivelse med 
följande lydelse:

”Att det från politikens sida finns behov av att få ytterligare insikt i var och 
hur det finns möjlighet att göra tydliga politiska budgetprioriteringar lär 
knappast vara någon tvistefråga. Det ekonomiska utrymmet krymper alltmer, 
det letas besparingar överallt. Det är då mycket viktigt att öka möjligheterna 
att göra politiska prioriteringar att väga av mot de prioriteringar 
tjänstemannaorganisationen gör åt oss. 

Att vi ökar den politiska förståelsen för och insikten i de tjänstemannaförslag 
vi får till oss bör rimligen vara helt okontroversiellt och en sak som gagnar all 
politik. Att ha så tydliga ekonomiska underlag för politiken som möjligt är 
inte bara nödvändigt, det är vår skyldighet att utforma budgetunderlag på ett 
så begripligt och tydligt sätt som möjligt. Vi ser därför att det finns behov av 
att förtydliga budgetunderlagen från förvaltningarna inför nästkommande 
budgetår.

Sverigedemokraterna yrkar därför att:

1. Inför budget 2021 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till 
politiken:
Samtliga medel som går till verksamhet som inte är lagkrav så politiken kan ta 
finansiell ställning.
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§ 94 forts.

2. Inför budget 2021 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till 
politiken:
Samtliga medel för de delar av lagstadgad verksamhet som bedrivs utöver 
minimikrav så politiken kan ta finansiell ställning.”
  
Beslutsunderlag
Skrivelse angående kostnader utöver lagkrav, handlingsid: Ks 2020.1963.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att skrivelsen ska överlämnas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Ks § 95 Dnr KS 2020/69

Skrivelse till kommunstyrelsen angående ersättning 
till gymnasieelever med anledning av ökade kostnader 
under distansundervisning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 1 juni 2020 inkommit med skrivelse med 
följande lydelse:

”I mitten av mars meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att 
gymnasieskolan skulle övergå till distansundervisning på grund av 
Coronapandemin. Beslutet har lett till att eleverna och deras vårdnadshavare 
fått extra utgifter för mat. Sedan mitten av april, sex veckor efter att 
distansundervisningen infördes, har elever vid Ystad Gymnasium möjlighet 
att beställa och hämta ut lunch. Denna möjlighet gäller inte för elever som 
studerar vid andra gymnasieskolor. För en del familjer och elever är denna 
utgift extra kännbar.

För en del innebär det att de pengar som eleverna tjänar in under 
sommarlovet kommer behöva gå till att täcka upp för de ökade utgifter som 
uppstått under våren. Socialdemokraterna menar att det är rimligt att 
eleverna och deras vårdnadshavare ersätts för den extra utgift som 
distansundervisningen inneburit. Vidare menar vi att kommunen ska 
återkräva den del av skolpengen som utgör skollunch för de elever som inte 
haft möjlighet att tillgodo räkna sig skollunch under vårterminen.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att Tomelilla kommun ersätter gymnasieeleverna för extra 
kostnader i samband med distansundervisningen

att Tomelilla kommun återkräver den del av skolpengen som avser 
skollunch för den tid eleverna inte serverats skollunch.”
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§ 95 forts.

  
Beslutsunderlag
Ersättning till gymnasieelever med anledning av ökade kostnader under 
distansundervisning, handlingsid: Ks 2020.2041.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att skrivelsen ska överlämnas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Ks § 96 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Per Håkanson (C) som ombud till 
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten för 
Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar entlediga Per Håkanson (C) som ombud i 
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten för Tomelilla kommun.

Till nytt ombud i Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten för Tomelilla 
kommun utses Erica Toft (C) från den 4 juni 2020 till och med den 31 
december 2022.

Ärendebeskrivning
Per Håkanson (C) har den 1 juni 2020 inkommit med en avsägelse som 
ombud i Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten för Tomelilla 
kommun.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Per Håkanson (C) som ombud till Vattenvårdsförbundet för 
västra Hanöbukten för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1985.
_________  

Beslutet skickas till:
Per Håkanson (C)
Erica Toft (C)
Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
Löneenheten i Ystad
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