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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
8 januari 2020

Justerandes sign

Övriga närvarande Tf. kommundirektör Viweca Thoresson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Utvecklingschef Helena Berlin
Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson
Näringslivsstrateg Daniel Jonsgården
Kommunpolis Anna Hagenkötter (egen dialogpunkt)

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 1 Ändringar i föredragningslistan
§ 2 Dialoger och informationsärenden
§ 3 Informationsärende – Kultur- och fritidsplan
§ 4 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk 

hushållning
§ 5 Beslutsattestanter 2020 inom kommunstyrelsens ansvarsområde
§ 6 Nytt samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 

Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt ändring i 
förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

§ 7 Internkontrollplan 2020
§ 8 Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter
§ 9 Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund
§ 10 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder
§ 11 Remissvar - Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030
§ 12 Medborgarinitiativ - skriftligt avtal med hjälpmedelsbrukare
§ 13 Svar på motion angående fritidsbank
§ 14 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 3:e kvartalet 2019
§ 15 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och handikappomsorgen 

(SoL) 3:e kvartalet 2019
§ 16 Anmälningsärenden ksau den 8 januari 2020
§ 17 Motion angående bin och blommande ängar
§ 18 Motion - Inrätta en mångfaldsvecka i Tomelilla
§ 19 Motion - Utbildning för förtroendevalda och anställda i hbtq-frågor
§ 20 Motion angående gratis kaffe till kommunanställda
§ 21 Motion angående energibesparing i fastigheter
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 1 Dnr KS   

Ändringar i föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
På förslag av ordförande Per-Martin Svensson (M) beslutar 
kommunstyrelsens arbetsutskott om följande ändringar i föredragningslistan:

- Dialogärende kommundirektör Britt-Marie Börjesson utgår
- Beslutsärende motion angående bin och blommande ängar läggs till.
- Beslutsärende motion inrätta en mångfaldsvecka i Tomelilla läggs till.
- Beslutsärende motion utbildning för förtroendevalda och anställda i 

hbtq-frågor läggs till.
- Beslutsärende motion angående gratis kaffe till kommunanställda 

läggs till. 
- Beslutsärende motion angående energibesparing i fastigheter läggs till.

_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 2 Dnr KS 2020/1

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunpolis Anna Hagenkötter informerar bland annat om följande: 

- Har varit förhållandevis lugnt under helgerna, men många brevlådor 
har sprängts av smällare och raketer har skjutits från Torget även 
andra kvällar och nätter än på nyårsafton.

- Haft tillsyn på caféet vid hotellet tillsammans med andra myndigheter.
- Håller på att planera vårterminen tillsammans med kommunens 

fältassistenter.

Näringslivsstrateg Daniel Jonsgården informerar bland annat om följande: 
- Svenskt Näringsliv har skickat ut sin årliga enkät. Vi uppmanar så 

många lokala företag som möjligt att svara på enkäten. 
- Tar fram förslag på dagar och tider då arbetsutskottet kan göra 

näringslivsbesök.
- Planerar för en företagssafari i samband med kommunstyrelsens 

sammanträde den 3 juni 2020.
- Företagsfrukostarna kommer att fortsätta under 2020, men sannolikt 

vid något färre tillfällen än under 2019. Kompletteras sannolikt med 
”kommunen flyttar ut”, då tjänstemän och eventuellt förtroendevalda 
är tillgängliga t.ex. på ett café. 

- Företagsbanketten är den 13 mars. Går att nominera till kommunens 
båda priser fram till den 31 januari. Diskussion om priserna ska 
kompletteras med någon symbolisk gåva.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga dialoger och 
informationsärenden till handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

§ 2 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.26.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 3 Dnr KS 2019/210

Informationsärende – Kultur- och fritidsplan

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

Ärendebeskrivning
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-12-03 begärde Tina 
Bergström-Darrell (S) om ett tillägg i föredragningslistan. Tillägget gällde att 
den av nämnden 2019-06-25 antagna kultur- och fritidsplanen även skulle 
skickas till kommunfullmäktige för beslut. Det framkom dock att 
kommunfullmäktige inte var beslutsinsants för denna plan och därför 
beslutade nämnden förutom att lägga till ärendet på dagordningen till dagens 
sammanträde även att skicka planen för kännedom till kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 76/2019, handlingsid: Ks 2019.3841.
Kultur- och fritidsplan (korrekt version), handlingsid: Ks 2020.46.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 76/2019:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka den 2019-06-25 antagna 
kultur- och fritidsplanen med handlingsid Kfn 2019.358 till 
kommunfullmäktige för kännedom.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 4 Dnr KS 2018/235

Reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk 
hushållning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 
2020.49, med ändringen att ”verksamheterna” ska ändras till ”nämnderna” i 
sista punkten på sidan 3.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning den 20 mars 2017, 
kf § 38/2017. Reglementet har dock visat sig vara svårhanterat och i vissa 
lägen inte tillräckligt flexibelt och därför fick förvaltningen den 29 maj 2019 i 
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau § 147/2019, att ta fram ett 
förslag på reviderat ekonomistyrningsreglemente.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 
2020.49.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.48.
Förslag till reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 
2020.49.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att 
”verksamheterna” ska ändras till ”nämnderna” i sista punkten på sidan 3.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

§ 4 forts.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

8



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 5 Dnr KS 2020/7

Beslutsattestanter 2020 inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade den 12 februari 2018, kf § 8/2018, beslut om 
nytt attestreglemente. I detta stadgas bland annat att nämnderna ansvarar för 
att årligen fatta beslut om alla attestanter samt deras respektive 
beloppsgränser.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för 
2020, handlingsid: Ks 2020.23, samt delegerar till kommundirektören att vid 
förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2020.52.
Attestförteckning Kommunstyrelsen 2020, handlingsid: Ks 2020.23.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 6 Dnr KS 2012/124

Nytt samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund och Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och 
Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen samt ändring i förbundsordningen för 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, 
Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2020.54, samt beslutar om 
ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.55.

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019, kf § 131/2019, att 
överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
Motsvarande beslut fattades av kommunstyrelsen i Ystad den 28 augusti 
2019, av kommunfullmäktige i Sjöbo den 25 september 2019 och av 
kommunstyrelsen i Simrishamn den 6 november 2019.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

§ 6 forts.

En tjänstemannagrupp bestående av Johan Linander, kanslichef Tomelilla 
kommun, Magdalena Bondesson, kanslichef Sjöbo kommun, Cornelia 
Englén, kanslichef Ystads kommun, Anita Ipsen, kanslichef Simrishamns 
kommun, Mats Carlsson, stabschef Simrishamns kommun samt Carina 
Barthel, förbundschef Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har tagit fram 
förslag på samverkansavtal mellan kommunerna och miljöförbundet samt 
förslag på nödvändiga förändringar i förbundsordningen för miljöförbundet.

Samverkansavtalet behöver antas av de fyra kommunernas 
kommunfullmäktige och miljöförbundets direktion medan ändringarna i 
förbundsordningen behöver antas av kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad 
och Simrishamn.

Förändringarna i förbundsordningen är relativt begränsade. Den största 
förändringen är att det skrivs in att miljöförbundet kan åtaga sig att vara 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen för Ystads kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun 
och Tomelilla kommun. Gällande kostnadsfördelningen hänvisas till 
samverkansavtalet. I övrigt föreslås mindre förändringar gällande kungörelser 
och tiden för budgetprocessen. 

Samverkansavtalet är skrivet utifrån gällande samverkansavtal mellan Ystads, 
Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner med Tomelilla kommun som 
värdkommun för alkoholenheten. Även erfarenheter från samverkansavtalet 
mellan Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner gällande 
överförmyndarenheten har tagits till vara. 

En av de större föreslagna förändringarna i samverkansavtalet gäller 
kostnadsfördelningen för underskottet i verksamheten (den gemensamma 
organisationens kostnader minus inkomna avgifter). Idag är den fastställd till: 

Simrishamns kommun 34%
Sjöbo kommun 12%
Tomelilla kommun 13%
Ystads kommun 41%

Vid den senaste avstämningen, den 31 augusti 2019, stämde 
procentfördelningen, men om förändringar sker så föreslås att fördelningen 
justeras med hänsyn till det faktiska antalet ärenden i respektive kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

§ 6 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, 
Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2020.54, samt beslutar om 
ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.55.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.53.
Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 
handlingsid: Ks 2020.54.
Förslag på ändring i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund (alkoholenheten), handlingsid: Ks 2020.55.
   
Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att § 9 i samverkansavtalet ska ändras till: 
”Värdorganisationen ska arbeta för att inom fem år uppnå 100% 
självförsörjningsgrad.”

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Sara 
Anhedens förslag.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 7 Dnr KS 2020/6

Internkontrollplan 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har genomfört en riskanalys av kommunstyrelsens 
verksamheternas och utifrån denna analys tagit fram ett förslag på 
internkontrollplan 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar att utifrån genomförd 
riskanalys anta internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, handlingsid: 
Ks 2020.63.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2020.61
Riskanalys för kommunstyrelsens verksamheter 2020, handlingsid: Ks 
2020.62.
Förslag till internkontrollplan 2020, handlingsid: Ks 2020.63.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 8 Dnr KS 2019/212

Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att se 
över de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. 

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutade den 9 
december 2019 att uppmana sina medlemskommuner att se över sina lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. Samtliga tre kommuner har föreskrifter från tidigt 
2000-tal som är i behov av revidering. Miljöförbundet önskar också att 
kommunerna ska samordna sina lokala hälsoskyddsföreskrifter så att de blir 
så likvärdiga som möjligt. Särskilt föreskrifterna gällande installation av 
värmepump samt avstånd för spridning av gödsel uppmärksammas. 

Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktions förslag till 
beslut
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar föreslå 
medlemskommunerna ge förvaltningen i uppdrag att se över de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna. Ärendet överlämnas för beslut i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag
Miljöförbundets direktion beslut om översyn av lokala 
hälsoskyddsföreskrifter, handlingsid: Ks 2020.77.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter år 2000, handlingsid: Ks 2020.78.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

§ 8 forts.

Tidigare behandling
Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 116/2019: 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar föreslå 
medlemskommunerna ge förvaltningen i uppdrag att se över de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna. Ärendet överlämnas för beslut i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ystads kommun
Simrishamns kommun
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 9 Dnr KS 2019/140

Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar höja timtaxan för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig uppräkning på
2,5 % i enlighet med förslaget. Direktionen ska senast inför verksamhetsår 
2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Ärendebeskrivning
Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna 
ekonomiska ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska 
upprätthållas och bokslutet ska visa ett positivt resultat.

Senaste större justering av taxorna gjordes år 2016 och 2017 då timtaxorna 
under åren höjdes sammanlagt med ca 21 % (samt för livsmedel extra 
offentlig kontroll ca 36 %). Därefter har de årliga höjningarna varit ca 2,5 %. 

Miljöförbundet bedömer att taxorna är rimliga i förhållande till nuvarande 
kostnadstäckningsmål och framåt är en årlig höjning på 2,5 % en rimlig nivå 
för att täcka kostnadsökningar för personal och inflation. Detta bedömer 
förbundet är en kostnadseffektiv ökningstakt; en jämförelse med SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från maj 2019 visar på en högre 
årlig kostnadsökning för kommunal verksamhet både bakåt och framåt i 
tiden.

Regeringen utkom 2009-12-17 med skrivelsen 2009/10:79, En tydlig, 
rättssäker och effektiv tillsyn, där regeringen redovisar generella bedömningar 
för hur en tillsynsreglering bör vara utformad. Vad det gäller utformningen 
av tillsynsavgifter gör regeringen bedömningen att en tillsynsavgift bör 
motsvaras av en tydlig motprestation och ha principen om full 
kostnadstäckning som ekonomiskt mål.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020

Justerandes sign

§ 9 forts.

Enligt livsmedelslagen, gällande föreskrifter och EU:s förordningar ska 
livsmedelstillsynen vara helt självfinansierad. Motsvarande reglering i 
respektive lagstiftning gällande övriga taxor finns inte men Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) tar fram underlag som kan användas av 
kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens område 
och möjliggör för kommunerna i landet att göra en likvärdig bedömning. 

Kommunens handläggningskostnad per timme är en viktig utgångspunkt för 
arbetet med taxeunderlagen. Under 2015 har SKL tagit fram ett 
beräkningsunderlag för timavgifter där alla kostnader som rör 
myndighetsutövningen tydliggörs. När den senaste större revideringen av 
taxorna gjordes 2016 och 2017 tog inte Miljöförbundet full höjd för 
timtaxorna som beräknades enligt SKL:s rekommendationer efter samråd 
med medlemskommunerna. Bedömningen är att med en årlig uppräkning på 
2,5 % utifrån 2019 års taxenivå kommer miljöförbundet även fortsättningsvis 
att ligga under SKL:s rekommendationer.

Förslag på timtaxor 2020 på miljöförbundet är:
- Tillsyn och prövningar enligt miljöbalken 1 040 kr
- Tillsyn enligt livsmedelslagen 1 271 kr
- Tillsyn och prövningar enligt tobakslagen, alkohollagen (folköl) och 

lagen om tillsyn av receptfria läkemedel 1 040 kr
- Tillsyn enligt strålskyddslagen 1 040 kr

Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktions förslag till 
beslut
Direktionen föreslår kommunfullmäktige att besluta att direktionen får höja 
timtaxan för Ystad-Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa 
med en årlig uppräkning på 2,5 % enligt tabellen nedan:

Område 2019 2020 2021 2022
Miljöbalken, öl, 
tobak, 
receptfria
läkemedel och
strålskydd

1015 kr 1040 kr
(2,5%)

1066 kr
(2,5%)

1093 kr
(2,5%)

Livsmedel 1240 kr 1271 kr
(2,5%)

1303 kr
(2,5%)

1336 kr
(2,5%)

Direktionen ska senast inför verksamhetsår 2023 återkomma till 
medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, handlingsid: Ks 2020.82.
Beslut Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.83.
Beslut av Ystads kommunfullmäktige angående uppräkning av timtaxa för 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: Ks 2019.3759.

Tidigare behandling
Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 89/2019:
Direktionen föreslår kommunfullmäktige att besluta att direktionen får höja 
timtaxan för Ystad-Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa 
med en årlig uppräkning på 2,5 % enligt tabell.

Direktionen ska senast inför verksamhetsår 2023 återkomma till 
medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 10 Dnr KS 2019/140

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedel och foder.

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 trädde en ny kontrollförordning i kraft (EU 
2017/625). Den gällande taxan inom området livsmedel och foder som 
antagits av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun hänvisar till 
lagstiftning och kontrollförordningar som inte längre är gällande. Vissa 
begrepp från gällande beslutad taxa hänvisar även till olika begrepp som inte 
finns i den nya kontrollförordningen och därför inte kan tillämpas. 

Begreppet extra offentlig kontroll vid bristande efterlevnad har försvunnit 
och ersatts med offentlig kontroll. Det kommer att ske fler förändringar 
inom området under 2020 eftersom Näringslivsdepartementet inte kommit 
med beslut i frågan hur de anser att avgifter ska tas ut. Men för att taxorna 
ska hålla vid ett eventuellt överklagande måste ny taxa beslutas.

Ystad-Österlenregionens miljöförbunds direktions förslag till 
beslut
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner taxan för 
offentlig kontroll inom livsmedel och foder och överlämnar taxan för beslut i 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 95/2019, handlingsid: Ks 
2019.3221.
Ystads kommuns beslut angående taxa för offentlig kontroll inom livsmedel 
och foder, handlingsid: Ks 2019.3758.
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Tidigare behandling
Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 95/2019:
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner taxan för 
offentlig kontroll inom livsmedel och foder och överlämnar taxan för beslut i 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 11 Dnr KS 2019/183

Remissvar - Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det 
öppna Skåne 2030

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta remissvaret för Skånes regionala 
utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2020, handlingsid: Ks 2020.84.

Ärendebeskrivning
Kansliet för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) har tagit fram ett 
förslag på gemensamt remissvar för Tomelilla, Sjöbo, Ystads och 
Simrishamns kommun. Remissvaret ska lämnas senast den 15 februari 2020.

I normala fall hanterar kommunstyrelsens arbetsutskott de remisser som 
hanteras och besvaras genom SÖSK, men eftersom den regionala 
utvecklingsstrategin är ett så viktigt dokument så lyfts ärendet till 
kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta remissvaret för Skånes regionala 
utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2020.

Beslutsunderlag
Förslag gemensamt remissvar RUS, handlingsid: Ks 2019.3806.
Gemensamt remissvar från Sydöstra Skåne gällande regionala 
utvecklingsstrategin, handlingsid: Ks 2020.84.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 12 Dnr KS 2019/215

Medborgarinitiativ - skriftligt avtal med 
hjälpmedelsbrukare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
förvaltningen för beredning.

Ärendebeskrivning
Bo Erman har den 30 december 2019 inkommit med ett 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

I mitten av december meddelade kommunen att hjälpmedelsbrukare fr.o.m. 
2020 skall debiteras med kr 80 per månad i hyra för hjälpmedel. Man kan 
undra varför inte informationen lämnades tidigare eftersom beslutet togs 
redan i oktober. Kanske för att undvika protester som skulle kunna äventyra 
debiteringen. 

För cirka 50 år sedan slopades den årliga hundskatten (50 kr enligt den tidens 
penningvärde). Anledningen var bl.a. att kostnaderna för debitering blev 
större än intäkterna. Nu skall kommunen fakturera en del 
hjälpmedelsbrukare med kr 80 per månad, dvs 960 kr per år = kr 4 800 per 
femårsperiod. Vad blir kvar av kr 80? Moms och porto samt 
administrationskostnader gör att det antagligen bara blir en 50-lapp kvar. 
Däremot blir kostnaden för många brukare högre eftersom en del brukare 
förmodligen måste betala vid bankbesök och banken tar då ut en avgift. 

Kommunen måste hålla ett brukarregister som måste uppdateras månatligen. 
Dels måste nya brukare påföras registret och avlidna brukare avföras. Vidare 
måste varje brukares status kontrolleras om de har högkostnadsskydd eller ej. 
Ändrad pension eller mer eller mindre utnyttjande av hemtjänst påverkar 
såvitt jag förstår högkostnadsskyddet. Det är bedrövligt att kommunen fattar 
ett beslut utan att begära en komplett konsekvensanalys av dem som kommit 
med förslaget. 
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§ 12 forts.

Anledningen till förslaget säger kommunen är att brukare som flyttar från 
kommunen ej returnerar hjälpmedlen till kommunen. Samma slarv gäller 
dödsbon eller avlidna brukare. Sedan är det kanske enbart brukare som har 
högkostnadsskydd som slarvar med återlämnandet och dessa kommer man 
inte åt med föreslagen faktureringsåtgärd. 

För några år sedan föreslog jag att eleverna som går i våra skolor en dag på 
hösten och en dag på vårterminen skulle plocka allt skräp som kastas runt 
skolorna. Jag fick då lära mig att kollektiv bestraffning ej kan accepteras. Men 
nu tycker tydligen de makthavande i kommunen att kollektiv bestraffning går 
att göra. Man vänder kappan efter vinden s.a.s. Men man måste betänka att 
reaktionen från elevernas föräldrar hade blivit som en folkstorm. 
Kostnadsbeskedet till hjälpmedelsbrukarna kommer knappast framkalla 
någon folkstorm varken från pensionärsföreningarna eller från de drabbade 
eftersom informationen kom nästan under julveckan. I värsta fall blir 
reaktionen ett pip.

Vad kommer då att hända med de brukare som anser sig ej ha råd med 
kostnaden. I värsta fall kommer de att återlämna hjälpmedlen och därefter ta 
sig hem utan sin rollator. Väl hemma får de ta sig en funderare: Skall jag 
fortsätta med mina motionsrundor utan hjälpmedel och riskera arm- och 
benbrott eller andra fallskador eller skall jag avstå från att gå ut. Vad tycker 
vården om den större olycksrisken som kommer att uppstå?

Jag tycker Tomelilla kommun skall skrota denna mycket dåliga idé och istället 
fundera på nedanstående medborgarförslag. 

Gör ett skriftligt avtal med varje hjälpmedelsbrukare. Avtalet skall innehålla 
krav att brukare som flyttar från kommunen inom viss angiven tid skall 
återlämna lånade hjälpmedel. Samma krav skall gälla dödsbo efter avlidna 
brukare. Om lånade hjälpmedel ej returneras inom stipulerad tid kommer 
kommunen debitera brukaren eller brukarens dödsbo med kr 5 000. Erläggs 
ej betalningen inom 30 dagar går ärendet till inkasso för ev. vidarebefordran 
till kronofogde. Samma krav gällande register över brukarna måste finnas 
dock med undantag för högkostnadsbevakning. 
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§ 12 forts.
  
Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - skriftligt avtal med hjälpmedelsbrukare, handlingsid: Ks 
2019.3923.
_________  

Beslutet skickas till:
Socialchef Viweca Thoresson
Balanslistan/Johan Linander
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Ksau § 13 Dnr KS 2019/102

Svar på motion angående fritidsbank

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att kommunen inte ska 
bli medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed 
inte inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept, men att 
kommunen istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns till 
Fritidsbanken Sveriges koncept för att samla in/låna ut sport- och 
fritidsutrustning till kommunens invånare.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Linda Ekelund (V) har den 30 april 2019 lämnat 
in motion – Införande av Fritidsbank i Tomelilla kommun med 
följande lydelse:

”Konceptet med fritidsbank finns i olika kommuner runt om i Sverige. I 
Skåne finns det idag tre kommuner som har en fritidsbank, Trelleborg, 
Malmö och Eslöv, nyligen tog även Kristianstad beslut om att starta. Här kan 
medborgare lämna in sport- och fritidsutrustning som inte längre används. 
Fritidsbanken lånar sedan gratis ut utrustningen till andra personer, precis 
som ett bibliotek.

Konceptet med fritidsbanken ligger helt rätt i tiden. När barn och unga rör 
sig allt mindre är det en fantastisk möjlighet att kunna låna utrustning för att 
prova olika fritidsaktiviteter. Utifrån den socioekonomiska klyfta vi ser i 
Tomelilla ökan en fritidsbank möjligheter för fler unga med en aktiv fritid. 
Konceptet ligger också helt rätt om man ska ställa om till en 
cirkulärekonomi. Istället för att kasta fotbollsskor och skridskor som värn 
växt ifrån eller skateboards och tennisracket som inte används, kan de 
komma till nytta när andra kan låna det.

Om en fritidsbank inrättas bör det även utredas vilka möjligheter det finns 
för att verksamheten kan skötas av personer inom daglig verksamhet.
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Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar därför:

att Tomelilla kommun tar initiativ och inrättar en fritidsbank i kommunen

att Möjligheterna att driva verksamheten genom daglig verksamhet utreds.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 maj 2019, § 160 att 
överlämna motionen till förvaltningen för beredning.

Förvaltningen, genom enhetschef kultur och fritid Ros-Marie 
Stjernfelt, gav följande yttrande: 

”Förvaltningen har varit i kontakt med David Mathiasson, verksamhetsledare 
på Fritidsbanken. David Mathiasson har ett övergripande ansvar för 
Fritidsbankens verksamhet och nyetablering i Sverige. David Mathiasson 
kommer gärna på ett gemensamt möte med alla aktörer som kan bli tänkta 
aktörer i Fritidsbanken. 

Tillvägagångsättet är att lokala huvudmän som vill driva en fritidsbank blir 
medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och får därigenom 
rätten att bruka varumärket. Det innebär en engångskostnad på 5 000 kronor 
samt en årsavgift på 2 500 kronor som innefattar bl.a. serviceavgift och 
samlingsförsäkring.

Det finns 88 fritidsbanker i Sverige med varierande storlek, utbud och 
kvalité.

David Mathiasson poängterar att det är behövs en platsansvarig samt en lokal 
på minst 100 kvm. Viktigt att kvalitetssäkra verksamheten och att 
Fritidsbanken arbetar för utåtriktad verksamhet, återbruk, hållbarhet samt 
rörelse.

Förvaltningen anser att fritidsbanken är ett bra initiativ, men däremot är 
förvaltningen tveksam till att detta skulle vara en kommunalt åtagande. 
Förvaltningen är också tveksam till att det krävas en lokal på 100 kvm. En 
lokal som just nu inte finns tillgänglig i kommunen.
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Förvaltningen ser gärna ett framtida samarbete med det lokala föreningslivet 
där föreningslivet är processägare men där kommunen är en part i denna 
verksamhet. Förvaltningen är även positiv till att kunna bistå med att skapa 
en daglig verksamhet som skulle kunna hjälpa till med att förverkliga 
fritidsbanken.”

Kultur- och fritidsnämnden fick därefter motionen på remiss och beslutade 
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande att kommunen inte ska bli 
medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed inte 
inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vidare att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda vilka alternativa möjligheter det finns till Fritidsbanken Sveriges 
koncept för att samla in/låna ut sport- och fritidsutrustning till kommunens 
invånare. Uppdraget ska vara genomfört för att kunna redovisas på 
nämndens sammanträde den 25 februari 2020.  

Även vård och omsorgsnämnden fick motionen på remiss och beslutade att 
ställa sig bakom förvaltningens yttrande att kommunen inte ska bli 
medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed inte 
inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept.

Vård och omsorgsnämnden beslutade också att när förvaltningens uppdrag 
från kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ för utlåning av 
fritidsutrustning till kommunens medborgare är slutförd, lyfta frågan på nytt 
för att utreda på vilket sätt daglig verksamhet eventuellt kan involveras 
baserat på slutsatserna i kultur och fritidsnämndens utredning.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att kommunen inte ska 
bli medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed 
inte inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept, men att 
kommunen istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns till 
Fritidsbanken Sveriges koncept för att samla in/låna ut sport- och 
fritidsutrustning till kommunens invånare.
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§ 13 forts.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 66/2019, handlingsid: Ks 2019.3600.
Vård och omsorgsnämnden § 78/2019, handlingsid: Ks 2019.3686.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229/2019, handlingsid: Ks 2019.3341.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 49/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden samt vård och omsorgsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden § 66/2019:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
yttrande att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen 
Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank i kommunen 
enligt föreningens koncept.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda vilka alternativa möjligheter det finns till Fritidsbanken Sveriges 
koncept för att samla in/låna ut sport- och fritidsutrustning till kommunens 
invånare. Uppdraget ska vara genomfört för att kunna redovisas på 
nämndens sammanträde den 25 februari 2020.  

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 66/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens
yttrande att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen
Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank i kommunen
enligt föreningens koncept.

Vård och omsorgsnämnden § 78/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens
yttrande att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen
Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank i kommunen
enligt föreningens koncept.
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Vård och omsorgsnämnden beslutar också att när förvaltningens uppdrag 
från kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ för utlåning av 
fritidsutrustning till kommunens medborgare är slutförd lyfta frågan på nytt 
för att utreda på vilket sätt daglig verksamhet eventuellt kan involveras 
baserat på slutsatserna i kultur och fritidsnämndens utredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 14 Dnr KS 2019/105

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 3:e 
kvartalet 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
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 kommunfullmäktige 
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. 
Verkställt 2019-09-01. Väntetid 245 dagar.

Tidigare redovisning. Totalt åtta gynnande beslut enligt 9§p.9 LSS har 
rapporterats under 2019. Väntetiden har som längst varit 544 dagar, drygt 18 
månader. Orsaken till väntetiderna har varit resursbrist och väntan på det nya 
LSS boendet Stafetten.   
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Justerandes sign

§ 14 forts

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 83/2019, handlingsid: Ks 2019.3684.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 83/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 15 Dnr KS 2019/106

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 2019

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

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens 
revisorer att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska 
nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller 
och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. Även beslut som 
avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre månader från dagen då 
verkställigheten avbröts ska rapporteras.

För tredje kvartalet 2019 finns inget att rapportera. Samtliga beslut enligt 
socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 81/2019, handlingsid: Ks 2019.3685.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 81/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och 
överlämna densamma till revisorerna och till kommunfullmäktige.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Ksau § 16 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 8 januari 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige Ystads kommun 

den 21 november 2019, KF § 212 – Delårsbokslut 31 augusti 2019 för 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

2. Protokoll Sydöstra Skånes Räddningstjänst den 25 november 2019, §§ 
47-57.

3. Protokoll Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 7 oktober 2019, 
§ 87 – Budget 2020 och plan 2021-2023.

4. Protokoll kommunstyrelsen den 20 november 2019, §§ 136-152.
5. Protokoll familjenämnden den 22 november 2019, §§ 104-119.
6. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 november 2019, §§ 

249-259.
7. Protokoll kultur- och fritidsnämnden den 3 december 2019, §§ 71-76.
8. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december 2019, §§ 

260-269.
9. Intern kontrollplan 2020 – kultur- och fritidsnämnden.
10. Protokollsutdrag den 4 december 2019, § 251, från kommunstyrelsen 

Simrishamns kommun – Statistik över konsumentärenden 2019.
11. Protokollsutdrag den 27 november 2019, § 101 från 

byggnadsnämnden – Byggnadsnämndens internbudget 2020.
12. Bygglovschef Ingrid Järnefelts tjänsteskrivelse den 26 november 2019 

avseende byggnadsnämndens arbete enligt barnkonventionen.
13. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden den 27 november 2019, § 

102 – Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2020.
14. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden den 27 november 2019, § 

100 – Intern kontrollplan 2020.
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§ 16 forts.

15. Delårsrapport från Sydöstra Skånes Samarbetskommitté avseende 
perioden 2019-01-01 – 2019-08-31.

16. Revisorernas bedömning av delårsrapporten för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté 10 oktober 2019.

17. Protokoll från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 12 
december 2019, §§ 58-68.

18. Protokoll från Central Samverkansgrupp den 15 november 2019.
19. Protokoll från familjenämnden den 13 december 2019, §§ 120-131.
20. Protokoll från kommunstyrelsen den 18 december 2019, §§ 153-166.
21. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 19 december 2019, §§ 

87-90.
22. Protokoll från revisorerna den 12 december 2019, §§ 64-68.
23. Protokoll från Sydöstra Skånes Räddningstjänst den 12 december 

2019, §§ 58-59.
24. Protokollsutdrag från Ystads kommun, kommunfullmäktige den 19 

december 2019, § 235, - Nytt avtal för samverkan mellan 
Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystad – SÖSK.

25. Protokollsutdrag från Sjöbo kommun, kommunfullmäktige den 16 
december 2019, § 131 - SÖSK Samverkansavtal.

26. Protokollsutdrag från Simrishamns kommun, kommunfullmäktige 
den 16 december 2019, § 285 - Samarbetsavtal Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK).

27. Protokollsutdrag från Simrishamns kommun, kommunfullmäktige 
den 16 december 2019, § 284 – Budgetförslag 2020 och plan 2021. 
2023 Ystad- Österlenregionens miljöförbund.

28. Protokollsutdrag från Ystad-Österlenregionens miljöförbund den9 
december 2019, § 112 – Revidering av delegeringsregler.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2020.85.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Ksau § 17 Dnr KS 2019/194

Motion angående bin och blommande ängar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
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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Justerandes sign

§ 17 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 138/2019, handlingsid: Ks 2020.70.

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

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/ Johan Linander

36



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 januari 2020
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Ksau § 18 Dnr KS 2019/201

Motion - Inrätta en mångfaldsvecka i Tomelilla

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) m.fl. har lämnat in motion – Inrätta en 
mångfaldsvecka i Tomelilla med följande lydelse:

”Vi lever idag i ett samhälle där samtalsklimatet hårdnar och det blir allt 
tydligare hur man vill ställa olika grupper mot varandra. Tanken om alla 
människors lika värde är och har alltid varit en grundläggande värdering i det 
svenska samhället. En värdering som i allt högre grad kommit i gungning.

Det är därför viktigt att kommunen, som en samhällsbärande organisation i 
Tomelilla, tydligt tar ställning mot diskrimineringar och står upp för alla 
människors lika värde. Vi menar att det är viktigt att kommunen alltid tar 
ställning för antidiskriminering i samhället. För att bredda den lokala 
debatten i frågor om diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet och 
sexuell läggning och bidra till en ökad tolerans i lokalsamhället borde 
Tomelilla kommun, precis som en rad andra kommuner i
Sverige ha en återkommande mångfaldsvecka en gång om året som belyser 
dessa frågor.

Vi yrkar därför

att Tomelilla kommun inrättar en årligen återkommande mångfaldsvecka.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 139/2019, handlingsid: Ks 2020.71.
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Justerandes sign

§ 18 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 139/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Balanslista/ Johan Linander
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Ksau § 19 Dnr KS 2019/204

Motion - Utbildning för förtroendevalda och anställda i 
hbtq-frågor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Ärendebeskrivning
Bo Herou (KD) har lämnat in motion – Utbildning för förtroendevalda 
och anställda i hbtq-frågor med följande lydelse: 

”Alla människors okränkbara värde är en grundläggande princip för vårt 
västerländska samhälle. Så har det varit under långa tider och skall också så 
förbli.

Dagens utveckling visar dock att denna grundläggande, naturrättsliga, princip 
behöver återerövras dag för dag. Och om den inte behöver återerövras 
behöver vi uppenbarligen påminnas om den dagligen. Den är ett fundament i 
vår värdegrund och samhällsbygge.

Under senare år har mycket av diskussionen om alla människor okränkbara 
värde handlat om hbtq-personers ställning i samhället. Här är hbtq definierat 
som homo-, bi- trans- och queersexuella. Material för utbildning kring frågor 
om människovärdet har tagits fram av bland annat Svenska kyrkan, Sensus 
och RFSL. Svenska kyrkans utbildningar har en tydlig icke politisk inriktning.

Men vi ser också hur exempelvis äldre människor och människor med 
funktionshinder behöver hjälp av civilsamhället för att hävda sina rättigheter.
Tomelilla kommun är inte något särfall vad gäller principen om allas 
människors lika värde. Vi är säkerligen vare sig bättre eller sämre än andra. 

För att på nytt återerövra kunskapen och medvetandet om alla människors 
lika och okränkbara värde yrkar jag 
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§ 19 forts.

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inleda en 
utbildning för förtroendevalda och anställda, gärna i samtalsform, i hbtq-
frågor med omfattningen alla människors lika och okränkbara värde.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 140/2019, handlingsid: Ks 2020.72.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 140/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Balanslista/Johan Linander
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Ksau § 20 Dnr KS 2019/206

Motion angående gratis kaffe till kommunanställda

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

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.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 141/2019, handlingsid: Ks 2020.73.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 141/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Balanslista/Johan Linander
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Ksau § 21 Dnr KS 2019/209

Motion angående energibesparing i fastigheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. 

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

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

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

Vi yrkar

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 142/2019, handlingsid: Ks 2020.74.

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

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Teknisk chef Ulrika Olsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Balanslista/ Johan Linander
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