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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
11 november 2020

Justerandes sign

Beslutande
Leif Sandberg (C), ordförande
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)
Ewa Carnbrand (M)
Anders Rosengren (SD)
Tina Bergström-Darrell (S)

Tjänstgörande ersättare
Inger Åbonde (S) (på distans) istället för Ida Bornlykke (S)  
Tobias Högborg (C) istället för Fatlum Avdullahu (C)

Ej tjänstgörande ersättare
Christian Schanner (C) (på distans)  
Sven Gunnarsson (C) (på distans) 
Figge Bergquist (V) (på distans)

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen

§ 159 Dialoger och informationsärenden
§ 160 Informationsärende - Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021
§ 161 Partistöd 2021
§ 162 Tidplan mål och budget 2022 med plan för 2023-2024
§ 163 Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun
§ 164 Svar på granskning av bisysslor i Tomelilla kommun
§ 165 Ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden
§ 166 Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne samt antagande av 

tre nya medlemmar
§ 167 Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter
§ 168 Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020
§ 169 Renhållningstaxa 2021 inklusive taxa för container och slamtömning
§ 170 Miljöbalkstaxa 2021
§ 171 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2021
§ 172 Remiss - Miljöprogram för Ystads kommun 2021-2025
§ 173 Svar på motion angående att återta lokalvården i egen regi
§ 174 Ändring av planuppdrag Baneret 13
§ 175 Anmälningsärenden ksau den 14 oktober 2020
§ 176 Anmälningsärenden ksau den 21 oktober 2020
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

Ks § 159 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga dialoger och informationsärenden till 
handlingarna.

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

- Aktuell information om covid-19-situationen. Våra anställda är 
uppmanade att arbeta hemifrån när det är möjligt, men många av våra 
anställda kan inte arbeta hemifrån. Mycket oro som vi försöker möta 
med god information och tydliga rutiner. 

- Har en coronachat för att medborgarna ska ha möjlighet att ställa 
frågor. 

- Följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
- Har stängt viss verksamhet, men försöker hålla öppet så mycket som 

möjligt. 
- Har en smittad brukare i särskilt boende och en i hemtjänsten.
- Försöker betala ut retroaktiv lön enligt de nya avtalen med 

decemberlönen, dock svårt med den stora gruppen inom Kommunal. 
De ska dock få sitt engångsbelopp före jul.

- Kommunkompassen är genomförd och vi väntar på resultatet.
- Vår säkerhetssamordnare har rollen som säkerhetssamordnare i 

Simrishamn och Sjöbo året ut, i avvaktan på att ny säkerhetschef kan 
anställas för samtliga fyra kommuner.

- Arbetet med mål och budget 2022 startar redan den 9 december i år.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3483.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

Ks § 160 Dnr KS 2020/119

Informationsärende - Sammanträdesplan för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 september 2020 beslutat om 
sammanträdesplan för 2021. Kommunstyrelsen beslutar sannolikt om sin 
sammanträdesplan för 2021 den 7 oktober 2020.

Liksom för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör lov och helgdagar 
undvikas som mötesdagar så långt det är möjligt. De lov och helgdagar som 
kan inverka på mötesplaneringen för 2020 är: Sportlov 22-26 februari, 
påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, Kristi Himmelsfärdslov 13-
14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 25-29 oktober.

Kommunstyrelsens sammanträden är i huvudsak planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. De sammanträdesdagar som är 
föreslagna är den 27 januari, 3 mars, 14 april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 
17 november och 15 december. Det innebär åtta inplanerade 
kommunstyrelsesammanträden under 2021.

Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att det är nödvändigt med minst 
två sammanträden med arbetsutskottet inför varje 
kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas 
onsdagen före kommunstyrelsesammanträdet. Detta klaras av med föreslagen 
tidsplan.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 160 forts.

Med denna bakgrund föreslås följande 17 sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott under 2021 (19 under 2020 och 20 under 
2019).

- 13 januari
- 3 februari
- 17 februari 
- 10 mars
- 24 mars
- 21 april
- 5 maj
- 19 maj
- 9 juni
- 23 juni
- 18 augusti
- 8 september
- 22 september
- 13 oktober
- 3 november
- 24 november
- 1 december

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 225/2020, handlingsid: Ks 2020.3308.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 225/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2021 enligt följande: 13 januari, 3 februari, 17 februari, 10 mars, 24 mars, 21 
april, 5 maj, 19 maj, 9 juni, 23 juni, 18 augusti, 8 september, 22 september, 13 
oktober, 3 november, 24 november och 1 december 2020.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

Ks § 161 Dnr KS 2020/175

Partistöd 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för 2021 utbetala partistöd enligt nedan:

Moderaterna: 70 552 kr 
Centerpartiet: 70 552 kr 
Liberalerna: 17 569 kr 
Kristdemokraterna: 17 569 kr 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 85 690 kr 
Vänsterpartiet: 25 138 kr 
Miljöpartiet de gröna: 17 569 kr 
Sverigedemokraterna: 85 690 kr 

En skriftlig redovisning, som visar att partistödet använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt granskningsintyg ska inlämnas 
till fullmäktige senast den 30 juni 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt 4 kap. 42 § kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta 
beslut om utbetalning av partistöd.

Enligt reglementet för partistöd i Tomelilla kommun beräknas partistödet till 
20 % av prisbasbeloppet per mandat (valår 25 %). Stödet fördelas med ett 
grundstöd som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt ett 
mandatstöd som utgörs av resterande belopp fördelat per mandat och år. 
Prisbasbeloppet för 2020 har fastställts till 47 600 kronor, vilket medför ett 
grundbelopp om 10 000 kronor per parti och ett mandatstöd om 7 569 
kronor per mandat.

Samtliga partier har redovisat det partistöd som utbetalades 2019.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 161 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att för 2021 utbetala partistöd enligt nedan:

Moderaterna: 70 552 kr 
Centerpartiet: 70 552 kr 
Liberalerna: 17 569 kr 
Kristdemokraterna: 17 569 kr 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 85 690 kr 
Vänsterpartiet: 25 138 kr 
Miljöpartiet de gröna: 17 569 kr 
Sverigedemokraterna: 85 690 kr 

En skriftlig redovisning, som visar att partistödet använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt granskningsintyg ska inlämnas 
till fullmäktige senast den 30 juni 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 243/2020, handlingsid: Ks 2020.3352.
Uträkning av partistöd 2020, handlingsid: KS 2019.3265.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 243/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att för 2021 utbetala partistöd enligt nedan:

Moderaterna: 70 552 kr 
Centerpartiet: 70 552 kr 
Liberalerna: 17 569 kr 
Kristdemokraterna: 17 569 kr 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 85 690 kr 
Vänsterpartiet: 25 138 kr 
Miljöpartiet de gröna: 17 569 kr 
Sverigedemokraterna: 85 690 kr 

En skriftlig redovisning, som visar att partistödet använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt granskningsintyg ska inlämnas 
till fullmäktige senast den 30 juni 2022.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

Ks § 162 Dnr KS 2020/179

Tidplan mål och budget 2022 med plan för 2023-2024

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2022 med plan för 2023-
2024.

Ärendebeskrivning
Omvärlds- & nulägesanalys 9 december 2020 kl 08.30-12.00
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. 
Hur påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer 
den ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun?  

Nulägesanalysen för kommunen redovisas.
Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna från kommunfullmäktige, 
familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden 
samt berörda tjänstepersoner. 

Fastställande av budgetförutsättningar, 27 januari 2021
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål 
och budget 2022-2024 utifrån resultatet från omvärlds- och 
nulägesanalyserna samt de aktuella ekonomiska förutsättningarna. Vidare 
formuleras eventuella remissfrågor och vid behov förslag till justerade 
ägardirektiv

Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell 
som inför 2021 års budget, dvs en redovisning av de utmaningar och 
möjligheter man ser för kommande planperiod. I yttrandet ska även 
investeringsbehoven vara inkluderade.

Årsredovisningen för 2020 behandlas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 24 mars 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 162 forts.

Samråd med kommunala bolag och förbund, 24 mars 2021
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2022. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, ÖVAAB, SÖRF, 
Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner.

Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag 
till mål, taxor och avgifter lämnas, 9 april 2021 
Nämnderna ska lämna sina yttranden till kommunstyrelsen senast den 9 april 
2021. I svaren ska investeringsbehoven redovisas. 

Investeringsberedning 1, 13 april 2021 kl. 14.00
Vid beredningens första möte redovisas den "bruttolista" inför 2022-2024 
som nämnderna har lämnat i sina budgetyttranden samt en genomgång av 
tidigare beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör 
beredningens ledamöter samt berörda tjänstepersoner.

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2020, 14 april 2021.

Investeringsberedning 2, 20 april 2021 kl. 14.00
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade 
investeringsobjekt utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar

Budgetberedningen, 21-22 april 2021
Slutlig uppdragsdialog med nämndspresidierna utifrån budgetyttranden 
Eventuella tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även 
berörda tjänstepersoner.

Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 
30 april 2021
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material

Investeringsberedning 3, 5 maj 2021 kl. 14.00
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av 
planerade investeringsobjekt 2022. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 162 forts.

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 
19 maj 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt 
slutliga förslag till mål och budget 2022 med plan 2023-2024, skattesats 2022 
samt avgifter och taxor.

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 28 
maj 2021
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga 
organisationerna.

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 2 juni 2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 
2022 med plan 2023-2024, skattesats 2022 samt avgifter och taxor.

Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt 
MBL § 11, 11 juni 2021
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga 
organisationerna.

Kommunfullmäktige 21 juni 2021
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2022 med plan
2023-2024, fastställer skattesats för 2022 samt beslutar om taxor och avgifter 
för kommande år.

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 30 september 2021.
Under september månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar samt nämndsmål. Återredovisning från nämnderna 
ska ske till kommunfullmäktige i november. Eventuella större och principiella 
revideringar som föranleds av förändringar i skatte- och 
statsbidragsprognoser ska kommuniceras till budgetberedningen.

Budgetberedningen/kommunstyrelsens arbetsutskott, ger förslag på 
eventuell justering/komplettering av mål och budget, 13 oktober 2021. 
(Obs handlar enbart om revideringar som föranletts av större och principiella 
förändringar av skatte- och statsbidragsprognos.)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 162 forts.

Kommunstyrelsens förslag till eventuell justering/komplettering av 
mål och budget, 17 november 2021

Kommunfullmäktige, 6 december 2021
Kommunfullmäktige gör eventuella justeringar i budgeten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2022 med plan för 2023-
2024.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2020, handlingsid: Ks 2020.3353.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2020:
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2022 med plan för 2023-
2024.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Österlenhem AB/TIAB
Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)
Österlen VA AB 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

Ks § 163 Dnr KS 2020/47

Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar återremittera livskvalitetsprogrammet till 
referensgruppen. 

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Tina 
Bergström-Darrell och Inger Åbonde) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Ärendebeskrivning
Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling 
I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de 17 globala 
målen för hållbar utveckling, målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla 
länder. 

Tanken är att alla både myndigheter, näringsliv och privata inom sitt 
ansvarsområde kan arbeta för att uppnå en hållbar utveckling. 

Livskvalitetsprogram Tomelilla 2030
Livskvalitetsprogrammet är förvaltningens styrdokument för kommunens 
hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. Med 
hänsyn till omvärldsfaktorerna ska viljeriktning och prioriteringar för 
framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett stöd i 
livskvalitetsarbetet för hela kommunen och alla verksamheter i förvaltningen 
ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån deras uppdrag. 

Programmet ersätter tidigare miljömålsprogram som sträcker sig framtill 
2020. Det förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala aspekterna och 
trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 163 forts.

Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar som kopplar till ett antal 
fokusområden som vi vill förbättra (Vi vill därför) och prioriteringar (Så här 
gör vi). Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, ska ingå i 
och vara en del av verksamheternas arbete. 

Syftet är att ge förutsättningar för lika möjligheter och rättigheter för 
individen att skapa sin egen livskvalitet. I arbetet vill vi inkludera, engagera 
och inspirera invånare, föreningar, näringsliv och andra kommuner. 
Tillsammans tar vi alla ansvar för samhällets utveckling och människorna 
som bor här eller som besöker oss.

Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder för att uppnå intentionerna och ställningstagande kan vara 
kostnadsdrivande i sina genomförande. 

Barnperspektivet
Livskvalitetsprogrammet har ett stort barn och ungdomsfokus. Stor vikt 
ligger på generationsmålet, där det övergripande målet för miljöpolitiken är 
att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.

Det finns en egen rubrik i dokumentet som berör barnkonventionen. 

Miljöperspektivet
Programmet tar stor hänsyn till miljöaspekterna både inom de 17 globala 
hållbarhetsmålen samt de 16 nationella miljömålen. 

Uppföljning
Programmet ska återrapporteras till kommunfullmäktige årligen och 
aktualiseras varje mandatperiod. 

Programmets intentioner och prioriteringar ska beaktas i verksamheternas 
årliga verksamhetsplaner. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta livskvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 163 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245/2020, handlingsid: Ks 2020.3354.
Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.3269.
Tilläggsyrkande LKP 20-11-11, handlingsid: Ks 2020.3472.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 12/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att ett livskvalitetsprogram ska tas fram och 
uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk referensgrupp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera 
livskvalitetsprogrammet till referensgruppen och remittera programmet till 
partigrupperna. 

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera 
livskvalitetsprogrammet till referensgruppen. 

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

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Leif Sandbergs förslag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag.

Omröstning
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Leif Sandbergs förslag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 163 forts.

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
Inger Åbonde (S) X
Ewa Carnbrand (M) X
Anders Rosengren (SD) X
Tobias Högborg (C) X
Tina Bergström-Darrell (S) X
Totalt 9 4

_________

Beslutet skickas till:
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Ks § 164 Dnr KS 2020/162

Svar på granskning av bisysslor i Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 17 september 2020 överlämnat en 
granskning av bisysslor till kommunstyrelsen för yttrande. Yttrandet ska vara 
revisorerna till handa senast den 30 november 2020. Till följd av 
granskningen har revisorerna lämnat följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen måste säkerställa att gällande rutiner avseende 
bisysslor efterlevs. 

- Vid bedömningen av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta 
hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan 
komma att köpa, varor och/eller tjänster från det företag (eller 
motsvarande) där den anställde innehar en funktionärspost.

- Kommunstyrelsen bör initiera ett arbete med att ta fram ett 
reglemente avseende bisysslor som sedermera fastställs av fullmäktige. 

- Kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter 
relaterade till reglementet. I dessa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter 
bör kommunstyrelsen tydliggöra vad som är att betrakta som en 
bisyssla.

- Kommunens styrdokument bör tydliggöra att frågan om bisysslor ska 
återaktualiseras minst en gång per år. 

- För att underlätta möjligheten till systematisk uppföljning avseende 
förekomsten av bisysslor inom kommunen bör uppgifterna finnas 
sammanställda centralt.

Förvaltningen avger, genom HR-chef Johan Lexfors, följande yttrande:
Förvaltningen konstaterar att KPMG i den sammanfattande bedömningen 
utifrån granskningens syfte identifierat brister i kännedom om 
förekommande bisysslor inom förvaltningens verksamheter samt att 
kontrollen och uppföljningen inte är ändamålsenlig. Vad gäller förvaltningens 
rutiner så är de enligt KPMG:s mening i grunden ändamålsenliga men att de i 
vissa avseenden bör utvecklas samt kompletteras med politiskt fastställda 
styrdokument. 
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§ 164 forts.

Förvaltningen vill påtala, precis som revisorerna skriver i sin granskning, att 
det i grunden är tillåtet att ha bisysslor. Vidare vill förvaltningen kommentera 
den delen av rapporten som visar att kommunen har gjort inköp eller på 
annat vis överfört medel till företag och föreningar där anställda innehar 
funktionärspost för totalt ca 15,4 mnkr, varav ca 15 mnkr rör samma 
verksamhet som bisyssleinnehavaren arbetar inom.

Mer än 15,2 mnkr av de 15,4 mnkr gäller elevpeng till tre olika friskolor. Med 
andra ord utbetalningar som varken den anställde eller kommunen i övrigt 
kan påverka. Tittar man på de ca 15 mnkr som betalts ut av samma 
verksamhet som bisyssleinnehavaren arbetar inom så avser 14,97 mnkr 
betalningar till två friskolor.

Vad gäller rekommendationerna från revisorerna så vill förvaltningen yttra 
sig enligt följande:

Nertill följer av granskningen lämnade rekommendationer och därefter följer 
förvaltningens yttrande under respektive rekommendation. 

- ”Kommunstyrelsen måste säkerställa att gällande rutiner avseende bisysslor 
efterlevs.”

Förvaltningens yttrande:
Kommunstyrelsen kan säkerställa att rutiner följs avseende bisysslor då det 
finns framtaget en introduktionschecklista för nyanställd medarbetare samt 
en introduktionschecklista för nyanställd chef där det i dessa rutiner 
dokumenteras genomförandeplan, ansvarig för genomförandet och datum 
när det ska vara genomfört. I dessa checklistor finns det särskilt upptaget ett 
moment som ska vara klart innan första arbetsdagen kring bisysslor. Här står: 
Informera ny medarbetare om att anmäla eventuell bisyssla och få den 
bedömd. Blankett finns på Chefsportalen. Godkänd blankett arkiveras i 
personalarkiv.  

- ”Vid bedömning av om en bisyssla är lämplig bör arbetsgivaren ta hänsyn till de 
risker det kan medföra om kommunen köper, eller kan komma att köpa, varor 
och/eller tjänster från det företag (eller motsvarande) där den anställde innehar en 
funktionärspost.”

Förvaltningens yttrande:
Förvaltningen anser att hänsyn tas till dessa risker om bedömningsbar 
information lämnas från arbetstagare.
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§ 164 forts.

Till arbetsgivarens hjälp att bedöma bisyssla utifrån de uppgifter som 
arbetstagare lämnar finns Allmänna bestämmelser § 8, Lagen om Offentlig 
anställning samt på området förekommande domar från Arbetsdomstolen att 
förhålla sig till. På Chefsportalen finns utmärkt stöd för cheferna att i första 
läget bedöma och ta ställning till bisysslor utifrån om de är konkurrerande, 
arbetshindrande eller förtroendeskadliga. Där finns även exempel att ta del av 
för cheferna. Som underlag ligger då att bedöma bisysslan det inlämnade 
dokumentet ”Anmälan om bisyssla – Blankett” som arbetstagare lämnar in 
efter att ha genomgått introduktionschecklistan med chef i samband med 
rekrytering. Chef har därefter möjlighet att begära in komplettering av 
informationen för att kunna skapa sig så bra bild av bisysslan som möjligt. I 
åtanke måste man då ha att det är arbetstagarens ansvar och skyldighet enligt 
kollektivavtal. 

Följande står i Allmänna bestämmelser § 8 Bisysslor 
Mom.1. Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de 
uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. 
Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla 
bisysslan och lämna uppgifter. 

Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan 
a) inverka hindrande för arbetsuppgifterna, 
b) innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 
Anmärkning Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, 
landsting eller kommunalförbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning 
(LOA). 

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting eller 
kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om 
den kan 
c) påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos 
arbetsgivaren. 

Mom. 2 Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella 
organisationer räknas inte som bisyssla enligt detta avtal. 

- ”Kommunstyrelsen bör initiera ett arbete med att ta fram ett reglemente avseende 
bisysslor som sedermera fastställs av fullmäktige.”
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§ 164 forts.

Förvaltningens yttrande:
Då det idag på området finns centralt tecknade avtal mellan SKR och fackliga 
organisationer, det finns Lagen om offentlig anställning och AD-domar att 
följa och förhålla sig till anser förvaltningen att ett reglemente skulle kunna 
försvåra arbetet med bisysslor och det tolkningsutrymme arbetsgivaren idag 
ges i att hantera och besluta om bisyssla. I en organisation med tillitsbaserad 
styrning och ledning krävs tillit till våra chefer, erbjuda information och 
motivera till att fatta kloka beslut för verksamheternas bästa. Förvaltningen 
menar att befintliga regelverk, lagar och avtal tillsammans med checklistor, 
rutiner, Chefsportalen och stöd från HR-avdelningen bedöms tillräcklig. 
Dessutom finns risk att ändringar i centralt överenskomna avtal mellan 
marknadens parter inte harmoniserar med ett kommunalt reglemente.

Förvaltningen ser därför att frågor gällande bisysslor med fördel hanteras 
utan ett av fullmäktige fastställt reglemente. 

- ”Kommunstyrelsen bör fastställa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter relaterade till 
reglementet. I dessa riktlinjer/tillämpningsföreskrifter bör kommunstyrelsen 
tydliggöra vad som är att betrakta som en bisyssla.”

Förvaltningens yttrande:
Förvaltningen hänvisar till ovan yttrande på föregående rekommendation. 
Det finns, förutom centrala avtal och lagar, på Chefsportalen mycket bra 
stödmaterial för arbetsgivaren att hantera frågor gällande bisysslor och stöd 
för att bedöma vad som är en bisyssla. Även AD-domar förkunnas löpande 
vilka parterna måste förhålla sig till i bedömning av bisysslor. 

Förvaltningens förslag.
Förvaltningen föreslår att HR-avdelningen ges i uppdrag att genomföra 
utbildningsinsatser för chefer i frågor kopplade till bisysslor och bedömning 
av sådana. 

- ”Kommunens styrdokument bör tydliggöra att frågan om bisysslor ska 
återaktualiseras minst en gång per år.”

Förvaltningens yttrande:
Rekommendationen är redan åtgärdad i styrdokument Medarbetarsamtal i 
Winlas personalanteckningar. Det nya underlaget för medarbetarsamtal har 
kompletterats med information om att bisyssla ska följas upp i samtalet med 
arbetstagare. Nya underlaget för medarbetarsamtalen 2020 dokumenteras 
med handlingsplan och sparas digitalt i Winlas personalanteckningar. 
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Utöver att frågan lyfts under medarbetarsamtalen så kan frågan aktualiseras 
flera gånger per år då det åligger arbetstagare utifrån Allmänna bestämmelser 
att på eget initiativ informera arbetsgivare, för möjlighet till bedömning och 
dokumentation, om avsikt att starta bisyssla eller informera vid ändrade 
förhållande, nya uppdrag eller delge annan information av vikt för 
bedömning av bisyssla. Därefter ska arbetsgivare göra bedömning om 
bisyssla är förenlig med anställning eller ej. Dokumentera bisyssla och beslut 
digitalt i Winlas personalanteckningar samt arkivera handling i personalarkiv.

- ”För att underlägga möjligheten till systematisk uppföljning avseende förekomsten 
av bisysslor inom kommunen bör uppgifterna finnas sammanställda centralt.”

Förvaltningens yttrande:
Kommunen har köpt in särskild modul till Winlas där det finns möjlighet till 
systematisk uppföljning och central sammanställning. I systemet finns en 
särskild flik Bisysslor där ansvarig chef fyller i inlämnade uppgifter om 
bisysslor samt även kan bifoga handlingar kopplade till uppgiftslämnande och 
beslut.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna beror på vilka rekommendationer som ska 
genomföras och på vilket sätt. En särskild modul till Winlas har redan köpts 
in.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att barnperspektivet berörs nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att miljöperspektivet berörs nämnvärt.

Uppföljning
Kommunstyrelsen bör under 2021 följa upp hur revisorernas 
rekommendationer har implementerats i verksamheterna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.
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§ 164 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 246/2020, handlingsid: Ks 2020.3355.
Revisorerna § 33/2020, handlingsid: Ks 2020.2791.
Missiv gällande granskning av bisysslor, handlingsid: Ks 2020.2738.
Granskning bisysslor Tomelilla slutrapport, handlingsid: Ks 2020.2737.

  
Tidigare behandling
Revisorerna § 33/2020:
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Granskning av kommunens 
kontroll av anställdas bisysslor” med handlingsid: Ks 2020.2737

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2020.2738 till kommunstyrelsen för yttrande senast 
2020-11-30 samt till kommunfullmäktige för kännedom

- Att ge nämndsekreteraren i uppdrag att skicka pressmeddelande med 
handlingsid Ks.2020.2739 samt granskningsrapport till Ystads 
Allehanda, Lokaltidningen Simrishamn-Tomelilla samt Sveriges Radio 
Kristianstad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 246/2020:
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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Ks § 165 Dnr KS 2018/160

Ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att besluten om serveringstillstånd med mera enligt 
alkohollagen går över från kultur- och fritidsnämnden till Ystad-
Österlenregionens miljöförbunds direktion den 1 januari 2021 behöver 
kultur- och fritidsnämndens reglemente ändras. 

I våras när Tomelilla marknad skulle ställas in uppmärksammades att det inte 
någonstans i reglementet står att det är kultur- och fritidsnämnden som har 
ansvar för att anordna marknaderna i Tomelilla. När reglementet ändå ska tas 
upp för beslut bör det läggas till att det är kultur- och fritidsnämnden som 
har ansvar för att anordna marknaderna i Tomelilla.

I nuvarande reglemente står det inte heller att det är kultur- och 
fritidsnämnden som ska besluta om och dela ut Tomelilla kommuns 
kulturpris och Tomelilla kommuns idrottspris, även detta bör läggas till i 
nämndens reglemente.

I förslagen är det som ska tas bort markerat med rött och det som ska läggas 
till är markerat med gult.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Uppföljning
När kommunfullmäktige har fattat beslut kommer förändringen genomföras 
i den kommunala författningssamlingen (KFS:en). Nytt reglemente antas i 
slutet av innevarande mandatperiod för kommande mandatperiod.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226/2020, handlingsid: Ks 2020.3309.
Förslag på ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Ks 
2020.3211.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 226/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ändra kultur- och fritidsnämndens reglemente i 
enlighet med bilagan, handlingsid: Ks 2020.3211.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 166 Dnr KS 2020/182

Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media 
Skåne samt antagande av tre nya medlemmar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för AV Media Skåne, 
handlingsid: Ks 2020.3292, samt anta Kristianstads, Hörby och Höörs 
kommuner som nya medlemmar att gälla från 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har inkommit med hemställan om 
Tomelilla kommuns godkännande av ny förbundsordning samt antagande av 
Kristianstads, Hörby och Höörs kommuner som nya medlemmar att gälla 
från 1 januari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för AV Media Skåne, 
handlingsid: Ks 2020.3292, samt anta Kristianstads, Hörby och Höörs 
kommuner som nya medlemmar att gälla från 1 januari 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 255/2020, handlingsid: Ks 2020.3382.
Ny förbundsordning AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2020.3292.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 255/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning för AV Media Skåne, 
handlingsid: Ks 2020.3292, samt anta Kristianstads, Hörby och Höörs 
kommuner som nya medlemmar att gälla från 1 januari 2021. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 167 Dnr KS 2019/212

Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter, 
handlingsid: Ks 2020.3223.

Ärendebeskrivning
Vid direktionsmötet den 9 december 2019 beslutade direktionen att föreslå 
medlemskommunerna att ge miljöförbundet i uppdrag att se över de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna med anledning av de behövde revideras. Beslut att 
ge miljöförbundet i uppdrag att revidera lokala hälsoskyddsföreskrifter 
beslutades under våren 2020 i respektive medlemskommun. En mindre 
arbetsgrupp med representanter från medlemskommunerna och 
miljöförbundet bildades och har haft avstämning.

En av anledningarna till att miljöförbundet ville se över de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna var att de utformas så det är lika i kommunerna 
vilket underlättar handläggningen och att miljöförbundet ställer samma krav 
oavsett vilken kommun det gäller.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter, 
handlingsid: Ks 2020.3223.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 247/2020, handlingsid: Ks 2020.3356.
Förslag på nya lokala hälsoskyddsföreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljö, handlingsid: Ks 2020.3223.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2020, handlingsid: Ks 2020.158.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter år 2000, handlingsid: Ks 2020.78.
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§ 167 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att se 
över de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Kommunstyrelsen arbetsutskott § 247/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta nya lokala hälsoskyddsföreskrifter, 
handlingsid: Ks 2020.3223.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 168 Dnr KS 2020/59

Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021-
2030 med tillhörande bilagor, med giltighetstid från 1 januari 2021.

Kommunfullmäktige beslutar anta avfallsföreskrifterna, vilket innebär 
fastställande av 1-64 §§, med nedanstående ändringar, samt bilaga 1 och 2. 
Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet ”information” ingår inte i 
föreskrifter för avfallshantering och kan ändras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen vid behov.

På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§ 55) 
till ”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller liknande”.

Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en 
fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom 
fastigheten ska ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en 
månad innan kompostering påbörjas.”

Kommunfullmäktige beslutar att genomförandet av kretsloppsplanen 
bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd miljöbedömning, 
inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till kretsloppsplan 2021-
2030.

Ärendebeskrivning
Simrishamns och Tomelilla kommuners nuvarande renhållningsordning 
gäller till och med 2020 och en ny renhållningsordning är framtagen av 
Österlens kommunala renhållnings AB och Sysav.
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Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för 
avfallshanteringen) och gemensam kretsloppsplan Från avfall till resurs – 
Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo,
Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad (motsvarande
avfallsplan med strategiska mål för avfallshanteringen). Hela 
renhållningsordningen har tagits fram genom ett samarbete mellan tio av
SYSAV:s ägarkommuner och Sysav. 

Den gemensamma kretsloppsplanen är en och samma strategiska plan för 
alla tio kommuner. Det är en styrka att flera kommuner har en gemensam 
plan med samma mål, så att kommunerna under planperioden kan arbeta 
tillsammans och förmedla samma budskap. Gällande avfallsföreskrifterna har 
en gemensam mall tagits fram, som därefter har lokalanpassats för varje 
enskild kommun.

Den gemensamma kretsloppsplanen består av tre mål och 24 tillhörande
indikatorer. De tre målen uppnås genom att målens tillhörande indikatorer 
och indikatorvärden uppnås. Kretsloppsplanen är hela kommunens 
strategiska plan som samtliga förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta 
med. Den gemensamma kretsloppsplanen har utformats med syfte att vara 
lättläst, engagerande och intressant för en bred målgrupp i kommunen.

Förslaget till ny renhållningsordning har varit föremål för samråd under 
perioden 15 maj till 15 juni 2020. Inkomna synpunkter och svar finns i bilaga 
A. Här framgår även vilka ändringar som har gjorts i föreskrifterna och den 
gemensamma kretsloppsplanen samt tillhörande bilagor.

Enligt 6 kapitlet 3 § Miljöbalken ska kommunen ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning när en ny avfallsplan tas fram, om planen har 
betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen men det är också ett sätt att stämma av att kommunen 
inte glömmer något väsentligt ur miljösynpunkt i planen.

Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ange förutsättningar för att 
bedriva verksamheter och åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka 
miljön. Kretsloppsplanen kommer också ha betydelse för främjandet av 
hållbar utveckling. I huvudsak är denna påverkan positiv.
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Med ovanstående resonemang som grund gör Ökrab bedömningen att
genomförandet av kretsloppsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar 
utveckling inom avfallshanteringen för kommunerna och bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits 
fram. Arbetet med miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, 
har skett parallellt med arbetet med framtagande av kretsloppsplanen.

Kanslichef Johan Linander i Tomelilla kommun och samhällsbyggnadschef 
Marie Leandersson i Simrishamns kommun har gått genom förslaget och 
föreslår följande ändringar:

På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§55) 
till ”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller liknande”.

Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en 
fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom 
fastigheten ska ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en 
månad innan kompostering påbörjas.”

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga större ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förslaget påverkar miljön i hög utsträckning. Se ärendebeskrivningen.

Uppföljning
Föreskrifterna följs upp av såväl kommunerna som ÖKRAB och Ystad-
Österlenregionens Miljöförbund.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021-
2030 med tillhörande bilagor, med giltighetstid från 1 januari 2021.
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Kommunfullmäktige beslutar anta avfallsföreskrifterna, vilket innebär 
fastställande av 1-64 §§, med nedanstående ändringar, samt bilaga 1 och 2. 
Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet ”information” ingår inte i 
föreskrifter för avfallshantering och kan ändras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen vid behov.

På sidan 22 i Tabell 2 ändras ”Eget omhändertagande av toalettavfall” (§ 55) 
till ”Eget omhändertagande av toalettavfall från förmultningstoalett, mulltoa, 
förbränningstoalett eller liknande”.

Den beskrivande texten på sidan 23 ändras till: ”55 § Om en 
fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall från 
förmultningstoalett, mulltoa, förbränningstoalett eller liknande inom 
fastigheten ska ansökan om det lämnas till tillsynsmyndigheten minst en 
månad innan kompostering påbörjas.”

Kommunfullmäktige beslutar att genomförandet av kretsloppsplanen 
bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd miljöbedömning, 
inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till kretsloppsplan 2021-
2030.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 248/2020, handlingsid: Ks 2020.3357.
Tjänsteskrivelse renhållningsordning, handlingsid: Ks 2020.2871.
Förslag föreskrifter 2020 (ver3), handlingsid: Ks 2020.3487.
Gemensam kretsloppsplan 2021-2030, handlingsid: Ks 2020.2874.
Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer, handlingsid: Ks 2020.2875.
Bilaga 2 Projektorganisation och samråd, handlingsid: Ks 2020.2876.
Bilaga 3 Nulägesbeskrivning, handlingsid: Ks 2020.2877.
Bilaga 4 Nedlagda deponier, handlingsid: Ks 2020.2878.
Bilaga 5 Uppföljning, handlingsid: Ks 2020.2879.
Bilaga 6 MKB, handlingsid: Ks 2020.2880.
Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys, handlingsid: Ks 2020.2881.
Bilaga 8 Kostnadsanalys, handlingsid: Ks 2020.2882.
Bilaga 9 Framtida avfallsmängder, handlingsid: Ks 2020.2883.
Samrådsredogörelse – Ökrab, handlingsid: Ks 2020.2884.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 248/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 169 Dnr KS 2020/74

Renhållningstaxa 2021 inklusive taxa för container och 
slamtömning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för 2021, handlingsid: Ks 
2020.3105, inklusive taxa för container, handlingsid: Ks 2020.3108 och taxa 
för slamtömning, handlingsid: Ks 2020.3112, med ändringen att taxan för 
slanglängd över 25 meter stryks.

Ärendebeskrivning
Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) har tagit fram förslag på 
renhållningstaxa för Tomelilla kommun 2021. Förslaget innebär en höjning 
med 2 procent, dock ingen höjning för trädgårdsavfall. Även förslaget till 
taxa för container 2021 innebär en höjning med 2 procent. Den föreslagna 
taxan för slamtömning 2021 är en oförändrad taxa i förhållande till 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för 2021, handlingsid: Ks 
2020.3105, inklusive taxa för container, handlingsid: Ks 2020.3108 och taxa 
för slamtömning, handlingsid: Ks 2020.3112.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229/2020, handlingsid: Ks 2020.3312.
Förslag till renhållningstaxa 2021, jämförelse 2020, ÖKRAB, handlingsid: Ks 
2020.3105.
Förslag till taxa för container 2021, jämförelse 2020, ÖKRAB, handlingsid: 
Ks 2020.3108.
Förslag till taxa för slamtömning 2021, jämförelse 2020, ÖKRAB, 
handlingsid: Ks 2020.3112.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa för 2021, handlingsid: Ks 
2020.3105, inklusive taxa för container, handlingsid: Ks 2020.3108 och taxa 
för slamtömning, handlingsid: Ks 2020.3112.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till förslaget med ändringen att taxan för 
slanglängd över 25 meter stryks i slamtömningstaxan.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 170 Dnr KS 2020/74

Miljöbalkstaxa 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, handlingsid: Ks 2020.3236, inklusive taxebilaga 1, 
handlingsid: Ks 2020.3237, och taxebilaga 2, handlingsid: Ks 2020.3238.

Ärendebeskrivning
Gällande miljöbalkstaxa trädde i kraft 1 januari 2015. Sedan taxan fastställdes 
har det visat sig att vissa verksamheter kräver mer tillsynstid medan andra 
kräver mindre tillsynstid. Miljöförbundet har sedan tidigare beslutat att ställa 
sig bakom de avgifter som debiteras och därför behövs revidering av taxan 
ses över med visst intervall. 

När taxan ändras kommer tillsynsfrekvensen att öka eller minska alternativt 
att timmarna vid inspektionen blir fler eller färre. De minsta verksamheterna 
som har en besöksintervall på mer än tre år ligger kvar på timavgifter d.v.s. 
de faktureras efter att det skett inspektion. 

I den taxa som miljöförvaltningen tagit fram som förslag finns även en del 
verksamheter som fått fler koder då de inte anses stämma överens med den 
ursprungliga taxan. Det kan till exempel vara att spannet mellan antalet djur 
är väldigt stort, mark som brukas ligger inom ett stort spann och ger på det 
viset inte rättvisa åt vad den enskilde verksamhetsutövaren ska betala för. 
Taxan bygger på den erfarenhet som miljöförbundet har skaffat sig vid 
inspektioner.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, handlingsid: Ks 2020.3236, inklusive taxebilaga 1, 
handlingsid: Ks 2020.3237, och taxebilaga 2, handlingsid: Ks 2020.3238.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 227/2020, handlingsid: Ks 2020.3310.
Miljöbalkstaxa, handlingsid: Ks 2020.3236.
Taxebilaga1 Miljöbalkstaxa, handlingsid: Ks 2020.3237.
Taxebilaga2 Miljöbalkstaxa, handlingsid: Ks 2020.3238.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 227/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, handlingsid: Ks 2020.3236, inklusive taxebilaga 1, 
handlingsid: Ks 2020.3237, och taxebilaga 2, handlingsid: Ks 2020.3238.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

35



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

Ks § 171 Dnr KS 2020/74

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen 2021, handlingsid: Ks 2020.3119.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har godkänt taxa för 
prövning och tillsyn enligt alkohollagen och överlämnat taxan för beslut i 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Nuvarande timtaxa är 
1303 kr. Direktionen vill understryka att den föreslagna taxan endast gäller 
för 2021.

Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Det finns en 
gällande taxa sedan tidigare som ändrats inom vissa områden. I taxeförslaget 
finns färre justeringar. 

Under 2021 kommer taxan i samråd med krögarföreningarna i respektive 
kommun att revideras. Det ska vara tydligt vad som står bakom antalet 
timmar i taxan gällande alkoholtillsynen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen 2021, handlingsid: Ks 2020.3119.

 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/2020, handlingsid: Ks 2020.3311.
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, handlingsid: Ks 2020.3119.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 228/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen 2021, handlingsid: Ks 2020.3119.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 172 Dnr KS 2020/169

Remiss - Miljöprogram för Ystads kommun 2021-2025

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Ystads kommun har utarbetat ett förslag på nytt miljöprogram. 

Miljöprogrammet anger kommunens övergripande inriktningar och de 
ekologiska aspekterna som ligger till grund för en hållbar utveckling. 
Programmet gäller för åren 2021 – 2025 och utgår från Agenda 2030 och de 
globala hållbarhetsmålen samt de nationella miljömålen. 

Programmet utgår från det övergripande målet; I Ystad finns hållbara, 
attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och 
livskvalitet i hela kommunen. 

För programmet finns även fem strategiska miljömål definierade; 

 Vattenmiljöer i balans 
 Hållbart nyttjande av markresurser 
 En rik natur- och kulturmiljö 
 En giftfri miljö och ett mer resurseffektivt samhälle 
 Begränsad klimatpåverkan i ett klimatsäkrat samhälle 

För varje strategiskt mål finns definierade inriktningar, totalt 14stycken. 

Syftet är att tillsammans med folkhälsoprogrammet skapa en långsiktighet 
och en strategi för att uppnå det av riksdagen antagna Generationsmålet.  

Den huvudsakliga målgruppen för miljöprogrammet är politiker och 
tjänstepersoner i Ystads kommun och kommunägda bolag. 
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Förvaltningen, genom hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, vill lämna 
följande yttrande:
Programmet är välutformat och tar hänsyn till de internationellt och 
nationellt viktiga målen som finns för miljöarbetet. 

Hållbarhetsarbetet med fokus på miljö och folkhälsa är ett långsiktigt arbete 
som gynnas av ett mellankommunalt samarbete. Speciellt avseende de frågor 
som är gränsöverskridande såsom vattenfrågor, ekosystemtjänster, turism 
och klimatförändringar. 

Tomelilla kommun ser positivt på ett utökat samarbete inom 
hållbarhetsarbetet olika aspekter. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun  

Barnperspektivet
Miljöprogrammet för Ystads kommun baseras på generationsmålet; ”att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sverige gränser”. 

Miljöperspektivet
Miljöprogrammet utgår från Agenda 2030 och de 17 globala målen samt de 
nationella miljömålen. 

Uppföljning
Ingen uppföljning för Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 249/2020, handlingsid: Ks 2020.3359.
Förslag till Miljöprogram för Ystads kommun 2021-2025, handlingsid: Ks 
2020.3275.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 249/2020:
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Ystads kommun
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Ks § 173 Dnr KS 2020/30

Svar på motion angående att återta lokalvården i egen 
regi

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

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

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Mona Nihlén (V) har lämnat in motion 
angående att återta lokalvården i egen regi med följande lydelse:

”Idag har Tomelilla kommun lokalvården utlagd på entreprenad, en 
entreprenad som inte varit alldeles smärtfri de senaste åren. Under 2019 
genomfördes en omorganisation av kommunens verksamheter. Idag tillhör 
kostenheten samhällsbyggnad som även har ansvar för de kommunala 
fastigheterna.

Om kommunen haft lokalvården i egen regi hade man kunnat samarbeta på 
ett helt annat sätt än man kan idag. Exempelvis hade personal från städ 
kunnat hjälpa till om köket behöver extra hjälp på någon skola, eller tvärt 
om. I fall det är mindre att göra i köket och städ behöver hjälp kan de hjälpa 
till. Det hade även blivit enklare vid storstädning och golvvård om man kan 
hjälpas åt att flytta ut och in möbler och man behöver inte betala extra för 
det.

Hade lokalvårdarna tillhört vår egen verksamhet hade de även haft en mer 
naturlig koppling till vår verksamhet och de hade haft lite extra koll på 
fastigheterna och kunnat meddela till vaktmästare om lysrör som blinkar, 
kranar som läcker eller om en ruta som är skadad.
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I dagsläget finns personal inom köken som inte har heltidstjänster. När 
kommunen nu inför heltid som norm skulle lokalvård i egenregi underlätta 
för den personalen att få heltidstjänster om de även kunde göra viss städning 
i kök och matsal som idag ligger på entreprenad.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att Tomelilla kommun återtar lokalvården i egen regi när nuvarande 
entreprenad går ut.”

Förvaltningen, genom HR-chef Johan Lexfors, lämnar följande 
yttrande:

Förvaltningen konstatera först och främst att det är en politisk fråga att 
avgöra huruvida lokalvård ska bedrivas i egen regi eller vara utlagd på 
entreprenad.

Förvaltningens generella inställning är att samverkan och samarbete är viktigt 
inom alla områden för att leverera god välfärd och lyckas med våra uppdrag. 

När det gäller rekrytering och samarbete mellan olika yrkesgrupper är 
utbildning och kompetens grundläggande för hög kvalitet och effektivitet. 
Därav har kommunen väl upprättade rutiner och riktlinjer för 
kompetensbaserad rekrytering. 

Utbildningskraven för de olika yrkesgrupper som är anställda i 
kommunförvaltningen kan variera avsevärt beroende på kravprofil. Sett till 
yrkena som kock och lokalvårdare så skiljer sig kraven avsevärt åt. 
Exempelvis är Lernias utbildning för lokalvårdare 14 veckor utbildning 
medan en kockutbildning är 50 till 70 veckor. Utbildningarnas längd visar 
också på yrkenas olika komplexitet och krav på arbetet. Generellt gör 
kompetenskraven att kvalitet säkerställs och om det är rådligt att ersätta eller 
fylla ut en tjänst som kock med en lokalvårdare utan att först uppfyllt 
kompetenskraven. 

När det gäller förvaltningens arbete med heltid som norm så är bedömning 
att den kan lösas med nuvarande förutsättningar och med de medarbetare 
som redan idag är anställda i förvaltningen vilka berörs av frågan. 
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Förvaltningen bedömer att samarbeten och utveckling är viktiga delar i 
kommunens verksamheter men att frågan gällande att återta lokalvård i egen 
regi dels inte är komplikationsfri avseende utbildning och kompetenskrav 
med mera, samt ytterst är en politisk fråga. 

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att säga om det skulle bli ökade eller minskade kostnader om 
lokalvården återgår i kommunal regi. Ytterst är det en politisk fråga.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Vilken uppföljning som ska ske beror på vilket beslut kommunfullmäktige 
fattar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen/bifall motionen/anse 
motionen besvarad med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 230/2020, handlingsid: Ks 2020.3313.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 28/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 64/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 230/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 173 forts.

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

Per-Martin Svensson (M) och Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om avslag på motionen.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

Ks § 174 Dnr KS 2017/443

Ändring av planuppdrag Baneret 13

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna överlåtelse av planavtal för Baneret 13 
på Hemma på Österlen, godkänna utökning av planavtalet att omfatta 
Baneret 12 enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.2422, samt att utöka 
planuppdraget för Baneret 13 att omfatta även Baneret 12 med samma 
inriktning som tidigare.

Ärendebeskrivning
Fastigheten Baneret 13 har bytt ägare. Den tidigare ägaren önskar överlåta 
tecknat planavtal till den nya ägaren. Den nya ägaren önskar även utvidga 
planavtalet att omfatta Baneret 12 med syfte att utveckla fastigheterna för 
centrum-, handels- och bostadsverksamhet samt hotellverksamhet. Syftet är 
också att ta bort det allmänna kommunikationsstråket som skär genom 
kvarteret. Enligt § 9 godkänns överlåtelsen av undertecknat avtal.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt påverkan på barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har ingen särskild påverkan på miljöperspektivet.  

Uppföljning
Planarbetet återupptas och framtaget planförslag kompletteras med uppgifter 
om Baneret 12.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 174 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna överlåtelse av planavtal för Baneret 13 
på Hemma på Österlen, godkänna utökning av planavtalet att omfatta 
Baneret 12 enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.2422, samt att utöka 
planuppdraget för Baneret 13 att omfatta även Baneret 12 med samma 
inriktning som tidigare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175/2020, handlingsid: Ks 2020.2462.
Nytt planområde för Baneret 12 och 13, handlingsid: Ks 2020.2422.
Undertecknat planavtal för Baneret 12 och 13, handlingsid: Ks 2020.2390.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan för Baneret 13 på sökandens bekostnad, 
samt att delegera samråds- och granskningsbeslutet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Kommunstyrelsen § 29/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan för Baneret 13 på sökandens bekostnad, 
samt att delegera samråds- och granskningsbeslutet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175/2020:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna överlåtelse av planavtal för Baneret 13 
på Hemma på Österlen, godkänna utökning av planavtalet att omfatta 
Baneret 12 enligt bilaga, handlingsid: Ks 2020.2422, samt att utöka 
planuppdraget för Baneret 13 att omfatta även Baneret 12 med samma 
inriktning som tidigare.
_________

Beslutet skickas till:
Tidigare fastighetsägaren Anh Phan
Nya fastighetsägaren Hemma på Österlen, Magnus Bolmsjö
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

Ks § 175 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 14 oktober 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 17 

september 2020, §§ 52-63.
2. Protokoll från revisorerna den 17 september 2020, §§ 31-37.
3. Protokoll från ÖKRAB, Måsalycke Avfallsanläggning, den 8 

september 2020, §§ 57-79.
4.  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september 

2020, §§ 195-216.
5. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 22 september 2020, 

§§42-51.
6. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 september 

2020, §§ 217-222.
7. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 24 september 2020, §§ 

65-75.
8. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Ystads kommun den 24 

september 2020, KF § 150 – Delårsrapport tertial 1 Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

9. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Ystads kommun den 24 
september 2020, KF § 152 – svar på skrivelse till SÖRF:s 
medlemskommuner om statliga ekonomiska medel.

10. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 25 september 2020, 
§§79-88.

11. Protokoll den 28 september 2020, §§ 5-8, från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänst medlemskommuner.

12. Protokoll den 28 september 2020, §§ 29-39, från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänst.

13. Budget 2021 för ÖKRAB.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

§ 175 forts.

14. Protokoll från Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 5 oktober 
2020, § 110 – Budget 2021 – planåren 2022-2024.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 240/2020, handlingsid: Ks 2020.3322.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 240/2020:
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 november 2020

Justerandes sign

Ks § 176 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 21 oktober 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2020, 

§§ 130-158.
2. Protokoll från Central Samverkansgrupp den 21 augusti 2020.
3. Delårsrapport tertial 2/2020 – Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund.
4. Meddelande från Skånes Kommuners möte den 2 oktober 2020 – Ny 

finansieringsmodell som innebär att ett antal samverkansavtal och 
överenskommelser nu slagits ihop och blivit en total medlemsavgift för 
respektive kommun.

5. Protokoll från byggnadsnämnden den 7 oktober 2020, §§ 95-107.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 254/2020, handlingsid: Ks 2020.3381.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 254/2020:
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna.
_________
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