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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
15 februari 2021

Justerandes sign

Beslutande
Per-Martin Svensson (M)  Sander Dijkstra (M)
Marianne Åkerblad (M) Emil Ekstrand (M), tjänstgörande ordförande
Margith Svensson (M) Charlotte Rosdala (C)
Fatlum Avdullahu (C) Anette Thoresson (C)
Anders Larsson (C) Carina Persson (L)
Bo Herou (KD) Sara Anheden (S) 
Torgny Larsson (S) Ida Bornlykke (S)
Tina Bergström-Darrell (S) Anders Throbäck (S) 
Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande 
Mona Nihlén (V) Mikael Holmberg (MP) 
Per Gustafsson (SD) Peo Örnsved (SD) 
Anders Rosengren (SD) Kent Olofsson (SD) 
Thony Blomgren (SD) Jonas Olsson (SD)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
15 februari 2021

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige

§ 1 Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
§ 2 Frågor
§ 3 Informationsärenden
§ 4 Informationsärende - Revisorernas granskning av likvärdig skola
§ 5 Informationsärende - Revisionsplan 2021 
§ 6 Informationsärende - Ordförandebeslut om förlängning av lag om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
§ 7 Svar på interpellation – Bostadssociala åtgärder 
§ 8 Reglemente för intern kontroll 
§ 9 Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun 
§ 10 Svar på motion om att införa kommunalt arvode för nattvandrare 
§ 11 Svar på motion angående tiggeriförbud 
§ 12 Svar på motion angående utökning av antalet revisorer i Tomelilla kommun
§ 13 Svar på motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem en bra grund för 

korrekta beslut 
§ 14 Svar på motion - Inrätta ett föreningsledarpris
§ 15 Svar på motion - Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya 

exploateringar 
§ 16 Svar på motion angående bikupor 
§ 17 Svar på motion om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen

§ 18 Motion - Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen 
§ 19 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) 3:e kvartalet 2020 
§ 20 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 2020 
§ 21 Avsägelse från Christer Yrjas (C) som ordförande och ledamot i 

kommunfullmäktige samt som ordförande och ledamot i familjenämnden 
§ 22 Avsägelse från Marie Schuman (M) som ersättare i familjenämnden
§ 23 Val av två huvudmän för Sparbanken Syd
§ 24 Avsägelse från Anette Thoresson (C) som ordförande och ledamot i 

byggnadsnämnden
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

Kf § 1 Dnr KS   

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare

Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 5 
februari 2021.

Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på 
kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens 
hemsida sedan den 5 februari 2021.

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat, varefter sekreteraren genomför 
upprop.

Val av justerare förrättas enligt sidan 1 till detta protokoll.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

Kf § 2 Dnr KS 2021/6

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar att Tina Bergström-Darrells (S) fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) angående utebaden 
får ställas.

Kommunfullmäktige beslutar att Thony Blomgrens (SD) fråga till 
familjenämndens 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M) angående 
familjenämndens ordförande tas upp vid nästkommande sammanträde 
eftersom Ewa Carnbrand (M) inte är närvarande vid detta sammanträde.

Ärendebeskrivning
Tina Bergström-Darrell (S) har till kommunstyrelsens ordförande Per-
Martin Svensson (M) framställt följande fråga:

”På senare år har vi haft en diskussion om våra kommunägda utebad, vara 
eller inte vara.

Det har också avsatts pengar i investeringsberedning för baden. Man har hela 
tiden sagt att skall baden leva vidare skall avtal tecknats med förening eller 
annan ang. den dagliga driften.

Nu håller man på att renovera Eljarödsbadet som både har minst alltid 
badgäster och minst antal simskolebarn i kommunen.

Måndagen den 8 februari kunde man läsa i YA att något avtal inte är tecknat 
för Eljarödsbadet.

Jag frågar i samband med detta:

Varför har man börjat att renovera Eljarödsbadet utan något avtal om dagliga 
driften?
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

§ 2 forts.

Hur ser det ut med de två resterade baden, investering contra skötselavtal?”

Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) svarar 
följande:

”Verksamheten har börjat renovera Eljarödsbadet. Det är det bad som hade 
störst renoveringsbehov, både gällande byggnaden och reningsanläggning. 

Avtalen med föreningarna avseende driften av baden gäller från 2022. Vi har 
i år 3,5 miljoner investeringsmedel till baden. Dessa pengar kommer gå 
främst till Eljarödsbadet då en större renovering kommer ske där.

Välabadet kommer vi att renovera kiosken, vissa förrådsbyggnader och 
påfyllning av klorhantering/leveranser. Plus översyn av områdets staket på 
samtliga tre bad. Under 2020 gjordes en ombyggnation av 
klorhantering/påfyllnad på Smedstorpsbadet. Samtliga tre bad fick fast 
installerade nödduschanläggning med anknytning till kemikalieutrymmen. I år 
kommer även ventilbyte ske på Smedstorpsbadets badanläggning.

När det gäller framtida skötsel dvs 2022 har verksamheten precis nyligen 
påbörjat en dialog om kommande avtal under de förutsättningar som 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har gett verksamheten. 

Verksamhetens målsättning är att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna 
besluta om avtalslösningen under våren 2021.”
  
Beslutsunderlag
Fråga från Tina Bergström-Darrell (S) till kommunstyrelsens ordförande Per-
Martin Svensson (M) angående utebaden, handlingsid: Ks 2021.545.

Svar från Per-Martin Svensson (M) på fråga angående utebaden, handlingsid: 
Ks 2021.580.

Fråga från Thony Blomgren (SD) till familjenämndens 1:e vice ordförande 
Ewa Carnbrand (M), handlingsid: Ks 2021.559.
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

Kf § 3 Dnr KS   

Informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under perioden 3 december 2020 och 3 februari 2021 har en motion och 
ingen interpellation inkommit:

 Motion – öka folkhälsan 

Under perioden 3 december 2020 och 3 februari 2021 har fyra 
medborgarinitiativ inkommit:

 Medborgarinitiativ – Utökad gatubelysning på västra sidan av 
Sälshögsvägen, från Banvaktstugan till Sälshögs by

 Medborgarinitiativ – Sänkt hastighet och begränsning av tung trafik 
på väg 1560 på sträckan Sälshög – Tryde kyrka

 Medborgarinitiativ – Utveckling av torget i Brösarp
 Medborgarinitiativ – Byt ut målningen på övergångsställen längs 

Albovägen mot ”svävande” streck samt ändra skyltarna vid 
övergångsställen mot stolpe med knut

Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) informerar bland 
annat om följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemannaledningen har 
möte om pandemin två gånger per vecka. Har även haft sammanträde 
med landshövdingen och länsstyrelsen. 

- Trygghetsmätningen visar att det har blivit något tryggare i 
kommunen. 

- Är på gång med nytt avtal med Skånetrafiken om SkåneExpressen.
- Trafikverket är på väg att fatta beslut om att ta bort 

Simrishamnsbanan och väg 11 som riksintresse. 
- Håller på att ta fram remissyttrande till Näringsdepartementet 

angående alunskifferutredningen.
- Ny näringslivschef Henrik Lundblad har anställts.
- Nytt avtal för telefoni och växel håller på att implementeras.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

§ 3 forts.

- Ny säkerhetssamordnare ska rekryteras.
- Bokslutet för 2020 håller på att färdigställas, blir ett stort positivt 

resultat. Budgetarbetet för 2022 har påbörjats.

Vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) informerar 
bland annat om följande:

- 16 personer inom personalen läser vidare till specialistundersköterska 
inom sin tjänst.

- Använder allt mer teknik i omsorgen, bland annat med kameror och 
sensorer.

- Från november 2021 tas korttidsvistelsen för unga personer inom LSS 
hem från Simrishamn.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) informerar 
bland annat om följande:

- Nämnden har fattat beslut om förtätning av fibernätet i Toarp.
- Beslut har fattats om att döpa om idrottshallen till Österlenhallen på 

förslag från Ungdomsrådet och ett medborgarinitiativ. Ska även sätta 
upp tydligare skyltning.

- Söker pengar för olika LONA-projekt och inom vattenrådens 
verksamhet.

- I december 2020 fattades beslut om hur friluftsbaden ska skötas från 
2022. Ska ha likartade avtal för samtliga friluftsbad.

Österlen VA AB:s ordförande Sander Dijkstra (M) informerar bland annat 
om följande: 

- Bolaget startade 1 september 2020. Styrelsen har tagit fram en 
organisationsplan. Under vd blir det tre underchefer för tre olika 
områden, detta ska först MBL-förhandlas.

- Bolaget kommer att flytta in i Sparbankshuset, har skrivit avtal för 
fem år.

Överförmyndarnämndens ordförande Bo Herou (KD) informerar bland 
annat om följande:

- Överförmyndarenheten har fått en ny chef, kanslichef Johan 
Linander.

- Färre kan betala för sin ställföreträdare och då får kommunen betala i 
deras ställe.

- Fler huvudmän har särskilda behov som är svåra att tillfredsställa med 
lämplig ställföreträdare.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

§ 3 forts.
 

- Ställföreträdarutredningen kommer att bli viktig för nämndens 
verksamhet.

- Simrishamns kommun har åter visat intresse för att gå med i 
överförmyndarsamverkan som vi har tillsammans med Ystads 
kommun och Sjöbo kommun. 

Byggnadsnämndens ordförande Anette Thoresson (C) informerar bland 
annat om följande:

- Har haft betydligt fler ärenden under 2020, sannolikt på grund av 
pandemin. Gäller både för privatpersoner och företag. Har lyckats 
hålla handläggningstiderna. 

- Har en ny bygglovschef på 50 procent sedan förra måndagen den 8 
februari 2021.

- Byggenheten är en liten organisation som är sårbar. Organisationen 
behöver ses över och förändras, kommer att innebära att 
handläggningstiderna tillfälligt blir längre. 

- Nämnden fick ett litet överskott 2020. Har satsat resurser för att öka 
digitaliseringen, en insats för att underlätta för medborgarna.

- Hade en måldag inför 2022 i förra veckan. Inriktningen för målen är 
medborgarnytta.

Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB:s ordförande Anders Larsson 
(C) informerar bland annat om följande:

- Verksamheten är mer eller mindre vilande inom TIAB. Kommunen 
borde fundera på vad TIAB ska användas till. 

- Bolaget har investerat i reservkraft och det finns lediga lokaler att 
hyra.

- Österlenhem har ett preliminärt resultat för 2020 som är positivt.
- Flera nybyggnadsprojekt pågår: Smedstorp juni-21, Lansen maj-22, 

Brösarp Riksbyggen tomt två maj-23 samt Hallen etapp 3 och 4 under 
2024 eller 2025.

- Området runt Stadsparken, Lejonet och Lodjuret, har renoverats. 
Kommer att sätta upp bikupor efter designförslag av barn.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

§ 3 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks. 2021.541.
Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ, handlingsid: Ks 
2021.542.
Information om inkomna motioner och interpellationer, handlingsid: Ks 
2021.543.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

Kf § 4 Dnr KS 2020/180

Informationsärende - Revisorernas granskning av 
likvärdig skola

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
I revisionsplanen för 2020 beslutades om en granskning avseende 
förutsättningar för likvärdig skola i Tomelilla kommun. Granskningen 
avgränsades till att gälla grundskolan. För granskningens genomförande 
anlitades revisionsfirman KPMG. Revisionens genomfördes genom 
dokumentstudier och intervjuer med utvalda grupper vilka var, 
familjenämndens presidium, utvalda rektorer inom grundskolan, skolchef, 
personal från elevhälsan samt personal från samtliga skolor (i huvudsak 
lärare). Grupperna intervjuades var för sig. Granskningsrapporten sändes för 
faktagranskning till skolchefen, därefter har den fastställts av revisionen. 

Familjenämnden har svarat på granskningen. Revisorernas ordförande Ulla-
Christina Lindberg (S) föredrar granskningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Missiv likvärdig skola Tomelilla, handlingsid: Ks 2020.3329.
GR - likvärdig skola Tomelilla, faktagranskad, handlingsid: Ks 2020.3327.
Familjenämnden § 118/2021, handlingsid: Ks 2021.17.

Tidigare behandling
Revisorerna § 47/2020:
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Granskning av förutsättningar för 
likvärdig skola” med handlingsid: Ks 2020.3327.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2020.3329 till familjenämnden för yttrande senast 
2020-12-01 samt till kommunfullmäktige för kännedom.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts.

Familjenämnden § 118/2020:
Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag 
till yttrande i ärendebeskrivningen.
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

Kf § 5 Dnr KS 2020/215

Informationsärende - Revisionsplan 2021

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen 
redovisas planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 
2021 samt vad som ligger till grund för valet av granskningar. 

Revisionsplanen och valet av granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen 
på den grundläggande granskning som genomförts 2020 av kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder och de riskanalyser som därefter utarbetats för 
desamma.

Revisorerna beslutade den 10 december 2020, Rev § 60/2020, att 
återremittera utkastet till riskanalys och revisionsplan för 2021 till KPMG 
AB. Det beslutades att ärendet skulle behandlas på nytt den 19 januari 2021 
och KPMG AB fick också i uppdrag att utarbeta förslag till 
projektbeskrivningar för de fördjupade granskningar som planeras att 
genomföras under 2021. 

KPMG har uppdaterat riskanalys och revisionsplan för 2021 samt förslag till 
projektbeskrivningar enligt beslutet den 10 december.

Revisorernas ordförande Ulla-Christina Lindberg föredrar revisionsplanen.

Beslutsunderlag
Revisorerna § 4/2021, handlingsid: Ks 2021.416.
Slutlig riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla - förkortad version, 
handlingsid: Ks 2021.110.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

§ 5 forts.

Tidigare behandling
Revisorerna § 60/2020:
Revisorerna beslutar att återremittera utkastet till riskanalys och revisionsplan 
för 2021 till KPMG AB. Ärendet ska behandlas på nytt på nästa 
sammanträde och då ska KPMG AB ha utarbetat förslag till 
projektbeskrivningar för de fördjupade granskningar som utifrån 
diskussionerna på dagens sammanträde planeras att genomföras under 2021.

Revisorerna § 4/2021:
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 
2021.109

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av 
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt 
granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg. 
Den sistnämnda ska kompletteras med revisionsfrågor gällande covid-
19 pandemin samt införande av heltid som norm.

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad version av 
revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder

- Att ge KPMG AB i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en 
projektbeskrivning gällande uppföljning av 2019-års granskningar.

_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

Kf § 6 Dnr KS 2020/118

Informationsärende - Ordförandebeslut om förlängning 
av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) beslutade den 16 december 
2020, med stöd av kommunallagen 6 kap § 39, att tillsynsuppgifterna som 
följer av förlängningen av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen även fortsättningsvis ska skötas av Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund. Nästa sammanträde med kommunstyrelsen är först den 27 
januari 2021 och därför kunde detta beslut inte avvaktas.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med en skrivelse till 
Tomelilla kommun om förlängningen av lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gällde från början den 1 juli 
till den 31 december 2020, men har nyligen förlängts till den 31 maj 2021.

Lagen innebär att kommunerna fortsatt har tillsynsansvaret och Tomelilla 
kommun har möjlighet att genomföra tillsynen själv eller besluta att tillsynen 
även fortsättningsvis ska skötas av miljöförbundet. 

Tomelilla kommun ser inte det som ett alternativ att själv genomföra denna 
tillsyn. Miljöförbundet har betydligt bättre möjligheter att klara av det 
eftersom de har genomfört denna tillsyn under hösten.

Ekonomiska konsekvenser
Den del av statens riktade stöd som tillfaller Tomelilla kommun ska tillfalla 
miljöförbundet.

Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt att tillsyn sker på aktuella 
serveringsställen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

§ 6 forts.

Miljöperspektivet
Frågan berör inte miljön nämnvärt.

Uppföljning
Lagen är tillfällig och ska gälla till den 31 maj 2021. Om inte lagen förlängs så 
avslutas miljöförbundets uppdrag automatiskt vid denna tidpunkt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 2/2021, handlingsid: Ks 2021.425.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2021:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 2/2021:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________   
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021
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Kf § 7 Dnr KS 2020/193

Svar på interpellation – Bostadssociala åtgärder

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

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

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

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

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Österlenhems ordförande 
följande

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

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

 Hur anser Österlenhem att personer med försörjningsstöd ska lösa sin 
bostadssituation om inget bostadsföretag i Tomelilla kommun 
accepterar försörjningsstöd som godtagbar inkomst?”
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§ 7 forts.

Österlenhems ordförande Anders Larsson (C) lämnar följande svar:

”Goda rutiner och kontakter med kommunen
Bolaget ställer upp även för personer med försörjningsstöd. Det finns inget i 
vår policy som exkluderar dessa. Vi har i vårt bestånd flera personer med 
försörjningsstöd. Samtidigt måste hyran betalas. 

Den som har försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) kan inte försörja 
dig själv. Det innebär att man inte heller själv kan betala hyran. Den som 
behöver söka om försörjningsstöd vänder sig till Individ- och 
familjeomsorgen i Tomelilla

Storleken på försörjningsstödet baserar sig på en riksnorm som beslutas av 
regeringen och är gemensam för alla kommuner. I försörjningsstödet kan 
ingå kostnader för boende.

Genom det samarbete bolaget har med kommunen kan, om det finns lediga 
lägenheter, en lägenhet erbjudas. Det kan innebära att kommunen tecknar ett 
förstahandskontrakt och att personerna med försörjningsstöd erhåller ett 
andrahandskontrakt.

Så indirekt accepterar Österlenhem AB försörjningsstöd som inkomst. 

Bolagets styrelse är överens om denna hantering.

Om bostadstillägg och bostadsbidrag
Styrelsen kommer under våren att få upp ett likställande av bostadsbidrag 
och bostadstillägg som ett ärende efter beredning.  Det är logiskt att hantera 
båda typerna av bidrag på samma sätt. 

Om när vi bygger med bidrag
Glöm inte att där vi bygger med bidrag räknar vi all inkomst. Här gäller 
kronofogdemyndighetens beräkningar av inkomst. 

Gäller för Hallen 4 och nybygget i Smedstorp och kommer att gälla kvarteret 
Lansen om bidrag beviljas. 
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I projekt med minst 10 lägenheter där bidrag söks ska kommunen erbjudas 
att hyra eller förmedla minst 12,5 % av lägenheterna som socialt kontrakt 
och/eller till personer under 31 år. Detta gäller för om- och tillbyggnad i 
kvarteret Lansen.”
  
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 146/2020, handlingsid: Ks 2020.3662.
Svar på interpellation från Sara Anheden (S) om bostadssociala åtgärder, 
handlingsid: Ks 2021.555.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 146/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att 
ges vid nästa fullmäktigesammanträde den 14 december 2020.
_________

Beslutet skickas till:
Sara Anheden (S)
Anders Larsson (C)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 8 Dnr KS 2020/201

Reglemente för intern kontroll

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll, 
handlingsid: Ks 2020.3570, samt upphäva befintligt reglemente för intern 
kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.

Ärendebeskrivning
I kommunallagen, KL 6 kap. 1§ står det att kommunstyrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som sker 
helt eller delvis av annan kommun, som bedrivs av helägda och delägda bolag 
samt sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De 
ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av 
en kommunal angelägenhet lämnats över till någon annan.

De förtroendevalda revisorerna granskar om den interna kontrollen är 
ändamålsenlig. I den årliga revisionsberättelsen till kommunfullmäktige 
redogör revisonen för resultatet av sina granskningar och avger sin 
bedömning om den interna kontrollen varit tillräcklig. 

I syfte att förtydliga och förbättra processen för den interna kontrollen 
föreslås anpassningar i det nu gällande reglementet enligt följande:

- Förtydligande av organisation av intern kontroll och ansvar
- Förtydligande av riskanalys
- Ny riskvärderingsskala som återfinns i handboken
- Tillägg att allvarliga brott eller brister i den interna kontrollen 

omedelbart ska rapporterats till kommunstyrelsen
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- En handbok har upprättats som stöd för det interna kontrollarbetet

Ekonomiska konsekvenser
En god och välfungerande internkontroll motverkar negativa ekonomiska 
händelser.

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.

Uppföljning
Uppföljning av internkontrollarbetet sker löpande under året och 
avrapporteras i tertialuppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen. 
Revisionerna granskar årligen den interna kontrollen styrelsen och nämnder.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll, 
handlingsid: Ks 2020.3570, samt upphäva befintligt reglemente för intern 
kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 180/2020, handlingsid: Ks 2020.3839.
Reglemente intern kontroll Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.3570.
Handbok intern kontroll Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.3571.  

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 258/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll, 
handlingsid: Ks 2020.3570, samt upphäva befintligt reglemente för intern 
kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.
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Kommunstyrelsen § 180/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll, 
handlingsid: Ks 2020.3570, samt upphäva befintligt reglemente för intern 
kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson
KFS/Mary Nilsson
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Kf § 9 Dnr KS 2020/47

Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta livskvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2021.51.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck och Anne-Maj Råberg) 
reserverar sig i enlighet med bilaga, handlingsid: Ks 2021.612.

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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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.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2020, ks § 163/2020, att 
återremittera programmet till referensgruppen. Referensgruppen bjöds in till 
möte den 3 december, närvarande var Sven Gunnarsson, Linda Ekelund, 
Kristin Skoog, Bo Herou samt Britt-Marie Börjesson och Ida Abrahamsson. 
Utkastet diskuterades och en överenskommelse om att förstärka ”Vi vill vara 
aktiva” med en skrivning gällande sysselsättning och möjligheten till arbete. 

Gruppen föreslog att Kristin Skoog (S) skulle återkoppla med förslag på text. 
Nytt utkast av programmet skickades ut till gruppen för återkoppling den 4 
dec, med följande tillägg:

”Sysselsättning är en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället. Vi faciliterar 
samverkansytor mellan samhällsaktörer och privata aktörer för att öka möjligheter till 
arbete.

Fysiskt och psykiskt välbefinnande ger ett välmående samhälle. Vi erbjuder och skapar 
förutsättningar för livslång aktivitet genom jämlik hälsa, god fysisk miljö samt tillgängliga 
natur- och kulturmiljöer. Den sociala hållbarheten, att vara aktiv och delaktig i kultur- 
och samhällsliv minskar känslan av utanförskap, otrygghet och ensamhet.”

Två synpunkter avseende ordet facilitera inkom från Sven Gunnarsson och 
Bo Herou. Ordet ändrades till underlätta och nytt utkast skickades ut till 
gruppen igen den 9 dec. Därefter har det inte inkommit några nya 
ändringsförslag eller andra synpunkter från gruppen. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta livskvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2021.51.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 8/2021, handlingsid: Ks 2021.431.
Protokollsanteckning från Sara Anheden (S) gällande livskvalitetsprogram för 
Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2021.56.
Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun (ver2), handlingsid: Ks 2021.51.

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

Kommunstyrelsen § 21/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att den politiska referensgruppen för 
livskvalitetsprogrammet ska bestå av en ledamot per parti som är 
representerat i kommunfullmäktige. Senast den 10 mars ska namn på 
ledamoten lämnas från partiet till kanslichef Johan Linander.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 163/2020:
Kommunstyrelsen beslutar återremittera livskvalitetsprogrammet till 
referensgruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anta livskvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun.

Kommunstyrelsen § 8/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anta livskvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2021.51.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sara Anheden (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för 
omarbetning.

Beslutsgång - återremiss
Efter ställd proposition finner ordförande att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för bifall till Sara Anhedens yrkande om återremiss.

Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet 
ska avgöras idag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad 
(M), Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Charlotte Rosdala (C), 
Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Carina 
Persson (L), Bo Herou (KD), Mikael Holmberg (MP), Per Gustafsson (SD), 
Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Thony 
Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).
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Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Anne-Maj Råberg (S) och Mona 
Nihlén (V).

Beslutsgång - ärendet
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons (M) förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Reservation ärende 10 – Livskvalitetsprogram 

 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet om 

livskvalitetsprogrammet. Det har nu gått ett år sedan politiken fick veta att ett livskvalitetsprogram 

skulle tas fram. En politisk referensgruppen tillsattes våren 2020 efter krav från Socialdemokraterna. 

När kommunstyrelsen behandlade programmet i november återremitterades det för fortsatt arbete. 

När programmet nu kommer upp till kommunfullmäktige för slutlig behandling föreslår 

kommunalrådet plötsligt och oförberett att programmet ska kompletteras med integrationsplanen. 

Det är inte utan att man ställer sig frågan varför man kommer på detta nu när man haft ett helt år på 

sig. I det fall livskvlaitetsprogrammet ska utökas och kompletteras med fler planer förutsätter det att 

programmet tas upp för ny behandling vid varje tillfälle. 

Hanteringen på fullmäktige visar än en gång att vår kritik mot hanteringen av det här ärendet är 

befogad. Ett program i den omfattning som Livskvalitetsprogrammet är saknar fortfarande en 

ordentlig koppling till politiken, trots att dess innehåll till 100 % handlar om politiska 

ställningstagande. För att få den status och betydelse som från början var tänkt hade det krävts att 

en politisk styrgrupp varit med från början när arbetet inleddes. Som det nu är hanterat kan vi 

Socialdemokrater inte stå bakom programmet. 

Socialdemokraterna i Tomelilla 

 

Sara Anheden 

Vice gruppledare KF-gruppen 
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Kf § 10 Dnr KS 2020/32

Svar på motion om att införa kommunalt arvode för 
nattvandrare

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck och Anne-Maj Råberg) 
reserverar sig i enlighet med bilaga, handlingsid: Ks 2021.613.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved, 
Anders Rosengren, Kent Olofsson, Thony Blomgren och Jonas Olsson) 
reserverar sig i enlighet med eget yrkande om bifall till motionens första och 
andra att-sats.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har lämnat in motion om att införa kommunalt 
arvode för nattvandrare med följande lydelse:

”Otryggheten i Tomelilla är något som diskuteras alltmer under de senaste 
åren och det har vidtagits en del åtgärder mot detta, bland annat har 
kameraövervakning sats upp på vissa ställen och väktare har hyrts in vid vissa 
tidpunkter samt att man börjat se över vad som försiggår på torget.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att frågan tagit plats på 
dagordningen, detta framförallt då vi anser att det nu är dags att våra 
kommuninvånares otrygghetskänslor tas på alvar. Vi accepterar inte en 
utveckling i vår kommun som går åt den laglösa riktningen vi sett i många 
andra kommuner i landet.

I Tomelilla kommun finns idag fältarna som arbetar via socialförvaltningen. 
Därutöver finns också ideell nattvandrarverksamhet bestående av personer 
som lägger ner sin fritid på kvällar och nätter för att patrullera runt i 
kommunen och skapa en tryggare och säkrare miljö för de som bor här.
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De går runt på gatorna i alla väderlägen samtidigt offrar man sin tid som man 
kunde spenderat med sin familj – någonting som bör ses som synnerligen 
hedervärt.

Personer som nattvandrar och gör det ofta nätverkar med ungdomar och får 
en unik möjlighet att skapa förtroende och en relation till dessa. De har 
tydliga jackor på sig för att unga som rör sig i denna miljö ska kunna veta att 
där finns en person som de kan vända sig till.

Sverigedemokraterna i Tomelilla anser att kommunen har en viktig uppgift i 
att knyta in nattvandrarverksamheten så att den på ett optimalt sätt kan 
samordna sig med polis, trygghetssamordnare och socialtjänst och på så vis 
fylla bästa möjliga funktion med bästa möjliga potential. I denna samordning 
finns förbättringspotential idag. Risken med dålig samordning är att 
engagemanget hos de ideella vissnar vilket är bekymmersamt. För att 
nattvandrarna ska kunna växa och rekrytera nya aktiva krävs att de som 
engagerar sig känner sig delaktiga och viktiga. 

Föreningar har redan idag möjlighet att söka bidrag från kommunen – både 
som generellt stöd och som särskilt stöd till föreningslokal. Vi anser dock att 
det bästa vore om personer som är aktiva nattvandrare hade möjlighet att 
särskilt få ett personligt arvode direkt från kommunen. Detta vore ett sätt för 
kommunen att visa att vi särskilt stödjer människor som engagerar sig i 
denna typ av verksamhet. En ”morot” i form av ett visst arvode hade inte 
bara ökat rekryteringspotentialen på grund av summan som sådan, utan hade 
också symboliserat en viss ”tyngd” i uppdraget och ökat allmänhetens syn på 
uppdraget. Man bör i sammanhanget inte heller glömma att denna typ av 
engagemang oftast handlar om synnerligen obekväma ”arbetstider”.

Vill vi på allvar vända otrygghetsutvecklingen i Tomelilla så måste vi också 
vara beredda att testa nya sätt att göra det på. I detta tror vi 
Sverigedemokrater att arvoderade nattvandrare är ett sätt – både för att öka 
rekryteringsunderlaget, men också för att visa uppskattning för de som 
faktiskt offrar sin fritid för våra ungdomars skull.

Sverigedemokraterna yrkar att:
- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda 

möjligheten till att från kommunens håll arvodera nattvandrarna i 
Tomelilla för att visa uppskattning samt för att öka 
rekryteringsunderlaget.
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- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att föreslå hur 
arvodena ska utformas samt sätta upp reglemente med 
förhållningsregler.

- Kommunfullmäktige beslutar att eventuella merkostnader tas från 
resultatet.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 mars 2020, Ksau § 65/2020, att 
remittera motionen till förvaltningen för beredning. Efter beredning avger 
förvaltningen följande yttrande.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen delar Sverigedemokraternas ställningstagande om att det är 
viktigt att de som engagerar sig som nattvandrare känner sig delaktiga och att 
den insats de gör är viktig. 

Östra Göinge har utarbetat en framgångsrik modell för nattvandring som 
spridit sig runt om i Sverige. Modellen har visat sig vara ett väl fungerande 
sätt för nattvandrare, fältassistenter, föreningsliv och polis att samverka. 
Förvaltningen har under 2020 påbörjat ett arbete med denna modell.

Modellen går förenklat ut på att idrottsföreningar och andra föreningar, som 
är politiskt och religiöst obundna samt inkluderar ungdomar får en 
ekonomisk ersättning när vuxna tillhörande föreningen nattvandrar. Detta 
medför ett välkommet ekonomiskt tillskott till föreningarna. Ytterligare 
positiv effekt är att ungdomar som saknar fritidssysselsättning på detta sätt 
lättare kan komma i kontakt med vuxna, goda förebilder och lotsas in i en 
förening som den unge kan tänkas vara intresserad av. 

Samtliga vuxna nattvandrare deltar i en introduktionsutbildning som 
arrangeras av Nattvandrarna Sverige.

Det ekonomiska incitamentet är en viktig del i modellen och medel har sökts 
till detta genom Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, som har meddelat att de 
är beredda att stödja projektet med 50 % av kostnaden under projekttiden. 
Projekttiden omfattar 12 månader med möjlighet till ytterligare 12 månaders 
förlängning. Detta under förutsättning att Tomelilla kommun tillför 
resterande 50 % av kostnaden. Målsättningen är att verksamheten ska 
fortsätta att bedrivas även efter projekttiden om utvärdering visar på goda 
resultat.
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Familjenämnden beslutade den 25 september 2020, Fn § 87, att tillföra medel 
motsvarande halva projektkostnaden. 

En form av arvode kommer således att utbetalas för nattvandring. Hur 
arvodena kommer att betalas ut till föreningarna regleras i 
projektbeskrivningen. 

Ekonomiska konsekvenser
Familjenämnden har beslutat att tillskjuta medel motsvarande halva 
projektkostnaden. Resterande del finansieras via Sparbanksstiftelsen Färs & 
Frosta. 

Barnperspektivet
Östra Göinge-modellen får anses vara positiv utifrån barnperspektivet. Syftet 
är att fånga upp ungdomar som riskerar hamna i riskbeteenden men också att 
öka tryggheten i samhället. Den gagnar dock även de barn som redan är 
aktiva i föreningar genom att föreningarna får stärkt ekonomi och kan utöka 
de aktiviteter som riktar sig till barn och unga.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att modellen innebär någon negativ påverkan 
på miljön.

Uppföljning
Projektet kommer att följas upp löpande och utvärderas vid projektslut för 
att utgöra underlag för familjenämndens beslut om fortsatt satsning efter 
projektslut. 

Behov av uppföljning av denna motion bedöms inte föreligga.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 186/2020, handlingsid: Ks 2020.3845.  

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 30/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Familjenämnden § 87/2020:
Familjenämnden beslutar tillföra medel motsvarande halva projektkostnaden 
75 000 sek.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 263/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen § 186/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta avslå motionen. 

Per Gustafsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska bifall motionen.

Carina Persson (L) och Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Carina Persson (L) och Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 

Omröstning begärs och motförslag i huvudvoteringen ska tas fram. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
att Ida Bornlykkes (S) yrkande ska vara motförslag i huvudvoteringen.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att Idas Bornlykkes (S) yrkande ska vara motförslag i 
huvudvoteringen.
Nej-röst för att Per Gustafssons (SD) yrkande ska vara motförslag i 
huvudvoteringen.
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Omröstning - kontrapropositionsvotering
Med 8 ja-röster mot 6 nej-röster och 11 ledamöter som avstår från att rösta 
beslutar kommunfullmäktige att Ida Bornlykkes (S) förslag ska vara 
motförslag i huvudvoteringen.

Ja-röster: Margith Svensson (M), Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida 
Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Anne-Maj 
Råberg (S) och Mona Nihlén (V).

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

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad 
(M), Emil Ekstrand (M), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou 
(KD) och Mikael Holmberg (MP).

Omröstning - huvudvotering
Med 11 ja-röster mot 7 nej-röster och 7 ledamöter som avstår från att rösta 
beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Carina Persson (L) och Per-
Martin Svenssons (M) yrkande.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad 
(M), Emil Ekstrand (M), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou 
(KD) och Mikael Holmberg (MP).

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

Avstår: Margith Svensson (M), Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och 
Jonas Olsson (SD).
_________

Beslutet skickas till:
Per Gustafsson (SD)
Balanslista/Patrik Månehall
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Reservation ärende 11- Motion inrätta kommunalt arvode för nattvandrare 

 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att anse motionen besvarad om att inrätta 

kommunalt arvode för nattvandrare. Motionens att-sats föreslår att nattvandrare ska arvoderas av 

kommunen. Arvode kan enbart ges till enskilda individer, något som vi motsätter oss starkt. Tanken 

med nattvandrare är att de ska finnas till hands i byn för att hjälpa och stötta ungdomar. De signaler 

vi får från nattvandrarna är att medborgare undrar vilka vapen nattvandrarna har med sig och vilken 

typ av våld de använder sig av. Att då erbjuda nattvandrana arvode skulle locka helt fel kategori 

personer att engagera sig.  

I svaret på motionen pratar man om Östra Göinge-modellen som i sig inte ha något med motionens 

att-satser att göra. Socialdemokraterna ser positivt på att modellen införs och att föreningar som 

väljer att ställa upp ställa upp och nattvandra får bidrag för detta, så länge bidraget inte tillfaller 

enskilda individer i form av arvode. 

 

Socialdemokraterna i Tomelilla 

 

Sara Anheden 

Vice gruppledare, KF-gruppen 
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Kf § 11 Dnr KS 2020/166

Svar på motion angående tiggeriförbud

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck och Anne-Maj Råberg) 
reserverar sig i enlighet med bilaga, handlingsid: Ks 2021.610.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved, 
Anders Rosengren, Kent Olofsson, Thony Blomgren och Jonas Olsson) 
reserverar sig i enlighet med eget yrkande om bifall till motionen.

Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP) reserverar sig i enlighet med 
egna yrkanden om avslag på motionen.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
angående tiggeriförbud med följande lydelse: 

” Länge har vi fått bevittna hur organiserade ligor utför tiggeri i Tomelilla. 
De här organiserade ligorna utnyttjar utsatta människor som med det här 
beteendet cementeras i fattigdom. Tiggeriet är oftast bara toppen på isberget 
för de organiserade ligorna. På länsstyrelsens Skånes hemsida kan man bland 
annat läsa följande om tiggeriet och de organiserade ligornas verksamhet:

Det finns bland annat uppgifter om att gruppen utnyttjas till svartarbete 
under slavliknande förhållanden, att bostadssituationen är undermålig och att 
många lider av hälsoproblem. Det konstateras också att rumänska kvinnor 
dominerar bland de utländska medborgare som utnyttjas i prostitution eller 
människohandel.
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Enligt EU:s regelverk har en EU-medborgare rätt att vistas i ett annat EU-
land i tre månader innan den måste återvända om den inte registrerar sig hos 
landets myndigheter. Kommunen bör, om andra EU-medborgare vistas här 
illegalt, i samråd med berörda myndigheter se till att dessa personer 
återvänder till sina hemländer då de inte på något sätt varken är Sveriges eller 
kommunens ansvar.

För att försvåra för de organiserade ligorna att verka i Tomelilla och Sverige 
föreslår vi ett tiggeriförbud i kommunen.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i kommunens allmänna lokala 

ordningsföreskrifter inför en ny paragraf om ett förbud mot aktivt 
och passivt tiggeri.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 oktober 2020, Ksau § 
236/2020, att remittera motionen till förvaltningen för beredning. Efter 
beredning avger förvaltningen följande yttrande.

Förvaltningens yttrande
Enligt de lokala ordningsföreskrifter som idag är antagna stadgas i § 12 att 
polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om inte insamlingen ingår i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. Sker insamling i samband med 
framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

De lokala ordningsföreskrifterna är tillämpliga för de platser som är offentligt 
plats enligt 1 kap. § 2 första stycket 1-4 i ordningslagen.

Följande områden jämställs med offentlig plats under förutsättning att 
områden är tillgängliga för allmänheten.

1. Anläggningar för lek, idrott, friluftsbad, camping och friluftsliv
2. Järnvägsområde, inklusive perronger, väntsalar och parkområde
3. Skolgårdar, efter skol- och fritidsverksamhet
4. Kyrkogårdar och andra begravningsplatser

Den som bryter mot denna föreskrift kan dömas till böter, vilket framgår av 
ordningsföreskriftens 23 §.
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Detta innebär att det redan idag finns en reglering för insamling av pengar 
som förvaltningen bedömer som tillräcklig. 

I 3 kap. 12 § ordningslagen anges att ordningsföreskrifter inte får lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom HFD 2018 ref 75 gjort 
bedömningen att penninginsamling får förbjudas när det rör sig om ett 
förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde. 

Detta kan jämföras med en dom, RÅ 1997 ref 41, där ett förbud mot 
förtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en 
kommun ansetts för långtgående.

Mot denna bakgrund torde ett totalförbud mot penninginsamling på samtliga 
offentliga platser inte vara förenligt med vår lagstiftning.

Ekonomiska konsekvenser
Några ekonomiska konsekvenser bedöms inte föreligga oavsett beslut för 
denna motion.

Barnperspektivet
Frågan bedöms inte beröra barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Aktuell fråga bedöms inte ha någon nämnvärd inverkan på miljön.

Uppföljning
Det finns inget behov av uppföljning på denna motion.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 187/2020, handlingsid: Ks 2020.3846. 

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 131/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 264/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsen § 187/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla 
motionen.

Ida Bornlykke (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP) yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta avslå motionen. 

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

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 

Omröstning begärs och motförslag i huvudvoteringen ska tas fram. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
att Ida Bornlykke (S) med fleras yrkande ska vara motförslag i 
huvudvoteringen.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att Idas Bornlykke (S) med fleras yrkande ska vara motförslag i 
huvudvoteringen.
Nej-röst för att Per Gustafssons (SD) yrkande ska vara motförslag i 
huvudvoteringen.
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Omröstning - kontrapropositionsvotering
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster och 10 ledamöter som avstår från att rösta 
beslutar kommunfullmäktige att Ida Bornlykke (S) med fleras förslag ska vara 
motförslag i huvudvoteringen.

Ja-röster: Fatlum Avdullahu (C), Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida 
Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Mona Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

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

Avstår: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad 
(M), Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Charlotte Rosdala (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Carina Persson (L) och Bo 
Herou (KD).

Omröstning - huvudvotering
Med 11 ja-röster mot 8 nej-röster och 6 ledamöter som avstår från att rösta 
beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Per-Martin Svenssons (M) 
yrkande.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad 
(M), Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Charlotte Rosdala (C), 
Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Carina 
Persson (L) och Bo Herou (KD). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Anne-Maj Råberg (S), Mona 
Nihlén (V) och Mikael Holmberg (MP).

Avstår: Per Gustafsson (SD), Peo Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), 
Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).
_________

Beslutet skickas till:
Per Gustafsson (SD)
Thony Blomgren (SD)
Balanslistan/Patrik Månehall
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Reservation ärende 12 – Motion angående tiggeriförbud   

 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att besvara motionen om tiggeriförbud. Ett 

tiggeriförbud fyller inte den funktion som motionärerna säger sig eftersträva, att förhindra 

organiserad brottslighet. Att vara fattig är inget brottsligt och därför finns det ingen mening att 

förbjuda det. Om tiggeri förbjuds är risken istället att brottsligheten ökar då dessa personer måste 

hitta andra sätt att försörja sig. Från Socialdemokraternas sida menar vi att polisen har viktigare 

arbetsuppgifter att ägna sig åt än att gripa tiggare. 

 

Socialdemokraterna i Tomelilla 

 

Sara Anheden  

Vice gruppledare, KF-gruppen 
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Svar på motion angående utökning av antalet revisorer i 
Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisations- 
och arvodesberedningen.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående utökning av antalet 
revisorer i kommunen med följande lydelse:

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

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

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

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

Om en kommun endast har fem revisorer finns det dessutom inte möjlighet 
att göra undantag för någon revisor om någon i dennes familj också är 
politiskt aktiv i kommunen. En ledamot i en nämnd i Tomelilla har under 
mandatperioden tvingats avgå från sitt uppdrag på grund av detta.
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Vi menar därför att kommunen borde ha sex revisorer så att liknande 
ovannämnda situationer inte ska kunna inträffa i framtiden. Naturligtvis kan 
det ändå vara så, om mer än en revisor uteblir, men situationen uppträder 
med utökningen mer sällan.

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

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

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

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

I vissa situationer kan fullmäktige välja en revisor med undantag. Begreppet 
undantag har utvecklats i praktiken och innebär att fullmäktige väljer en 
person till revisor, men samtidigt tar hänsyn till att det finns en 
redovisningsskyldighet med i bilden som till någon del måste begränsa 
revisorsuppdraget.
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Ett val med ett sådant undantag kan vara aktuellt om den som föreslås väljas 
till revisor i sin egen anställning är redovisningsskyldig till kommunen eller 
har en närstående (make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan 
närstående) som är redovisningsskyldig (som ledamot, ersättare eller 
tjänsteman). I sådana fall kan revisorn väljas med undantag för granskning av 
den verksamhet där redovisningsskyldigheten finns.

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

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

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

Vi föreslår
Att antalet revisorer i Tomelilla kommun utökas till sex revisorer.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Frågan om att utöka antalet revisorer från fem till sex har diskuterats både 
politiskt och på tjänstemannanivå vid ett par tillfällen under innevarande 
mandatperiod. Det har dels handlat om en jävssituation där en av revisorerna 
inte skulle kunna deltaga dels när en av de valda revisorerna inte deltog vid 
sammanträdena.

Av kommunallagen 12 kap § 5 framgår att minst fem revisorer måste väljas. 
Detta har Tomelilla kommun uppfyllt, men problem kan uppstå när det 
förekommer jäv eller revisor av annan anledning inte kan eller får deltaga.
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En jämförelse av våra grannkommuner visar att Ystads kommun har nio 
valda revisorer, Simrishamns kommun har sex valda revisorer och Sjöbo 
kommun har fem valda revisorer.

Ska en förändring av antalet revisorer göras så är lämplig tidpunkt vid nästa 
mandatperiods början, dvs den 1 januari 2023. Även revisorernas reglemente 
behöver i så fall ändras eftersom det i dagsläget framgår av § 3 att fem 
revisorer ska väljas. Liksom vid andra förändringar av den politiska 
organisationen bör den av fullmäktige tillsatta organisations- och 
arvodesberedningen bereda frågan.

Ekonomiska konsekvenser
Budgeten 2020 för de förtroendevalda revisorerna är 313 tkr. Denna budget 
är för fem valda revisorer. En uppräkning av de fasta arvodena och övriga 
kostnader för ytterligare en revisor skulle innebära en kostnadsökning på ca 
57 tkr.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet.

Uppföljning
Organisations- och arvodesberedningen kommer att ta upp frågan för 
behandling.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisations- 
och arvodesberedningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 12/2021, handlingsid: Ks 2021.437.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 151/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 282/200:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsen § 292/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisations- 
och arvodesberedningen.

Kommunstyrelsen § 12/2021:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisations- 
och arvodesberedningen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anette Thoresson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Anette Thoressons (C) yrkande. 
_________

Beslutet skickas till:
Inger Åbonde (S)
Organisations- och arvodesberedningen
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 13 Dnr KS 2020/194

Svar på motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem 
en bra grund för korrekta beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande.

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

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

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

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför,

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

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

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Det är självklart viktigt att de förtroendevalda i Tomelilla kommun får den 
utbildning som behövs för att kunna ta väl underbyggda beslut. Samtidigt är 
det viktigt att komma ihåg att de förtroendevalda inte förväntas ha 
detaljkunskaper i varken den övergripande lagstiftningens som kommunallag 
och förvaltningslag, eller i den speciallagstiftning som styr nämnden som 
Plan- och Bygglagen för byggnadsnämnden och Socialtjänstlagen för vård 
och omsorgsnämnden. Denna detaljkunskap måste tjänstemännen i 
förvaltningen stå för.

I början av nuvarande mandatperiod genomfördes en omfattande 
utbildningssatsning för de förtroendevalda i kommunen. Den 30-31 januari 
2019 genomfördes en tvådagarskonferens med samtliga förtroendevalda i 
nämndpresidierna och ledande tjänstemän. Utvecklingsdagarna hölls på 
Brösarps Gästis under ledning av Susanna Törneman från Impasse och ca 35 
personer deltog.
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Några dagar senare bjöds samtliga nya förtroendevalda och de som endast 
hade varit förtroendevalda en kortare period in till en utbildning. Den 
genomfördes på Backagården i Höör den 4-5 februari 2019 och ett 30-tal 
förtroendevalda deltog under ledning av kommunutbildarna Axelsson & 
Gåsste. I utbildningen ingick kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet 
och sekretess, men också om vår kommuns organisation inklusive dragningar 
av samtliga verksamhetschefer och hur man som förtroendevald yrkar, 
reserverar sig och så vidare. Utbildningen gick dock inte in på de lagar som 
gäller för enskilda nämnder.

När någon nyväljs under mandatperioden så utbildas dessa kort i hur 
Netpublicator fungerar, men någon annan ”nyvaldsutbildning” ges inte. I 
stort är det ca en nyvald per kommunfullmäktigesammanträde, så det skulle 
innebära en stor insats att erbjuda en utbildning till varje nyvald. Ett 
alternativ skulle kunna vara att erbjudan ”nyvaldsutbildning” en gång per år 
för de som har valts in det senaste året.

Det är givetvis upp till de förtroendevalda att besluta om vilka utbildningar 
som ska genomföras. Exempelvis kan en nämnd besluta om att ha en 
utbildningsdag för sin nämnd i början av mandatperioden, då kan lagstiftning 
som berör just den nämnden tas upp mer ingående.

Förvaltningens förslag inför nästa mandatperiod är att samtliga 
förtroendevalda i kommunen bjuds in till en digital grundutbildning i början 
av mandatperioden. Den kommer i första hand att vända sig till de som är 
nya men det blir öppet för alla som vill att deltaga.

I varje nämnd kommer frågan om utbildning att tas upp på första 
sammanträdet för mandatperioden och där kan nämnden själv besluta om 
vad som främst behöver tas upp under en utbildningsdag. Därutöver 
kommer presidierna och kommunledningen att bjudas in till en konferens 
liknande den som hölls i Brösarp i januari 2019.

Under mandatperioden kommer det att erbjudas en grundutbildning för 
nyvalda en gång per år. Denna kommer att anpassas efter de nyinvaldas 
behov och önskemål.
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Ekonomiska konsekvenser
Det kostar givetvis att anordna utbildningar. Dyrast blir det vid 
tvådagarsutbildningar med övernattning. Exempelvis kostade utbildningen på 
Backagården i februari 2019 ca 100 tkr. Kan utbildningar hållas digitalt så blir 
det givetvis betydligt billigare, även om kostnaden för professionella utbildare 
kvarstår.

Kommunstyrelsen bör stå för kostnaden för övergripande utbildningar 
medan respektive nämnd bör stå för kostnaden för nämndspecifika 
utbildningar.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Digitala utbildningar är både billigare och mer miljövänliga än att ha 
utbildningar på en konferensanläggning.

Uppföljning
Uppföljning bör ske en gång per år eftersom nyvalda ska erbjudas utbildning 
en gång årligen.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 13/2021, handlingsid: Ks 2021.437.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 147/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 278/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 293/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande.

50



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

§ 13 forts.

Kommunstyrelsen § 13/2021:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 
_________

Beslutet skickas till:
Mona Nihlén (V)
Inger Åbonde (S)
Balanslista/Patrik Månehall
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Svar på motion - Inrätta ett föreningsledarpris

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Inrätta ett föreningsledarpris 
med följande lydelse:  

”På nationaldagen delar Tomelilla kommun ut kulturpris och idrottspris till 
individer, lag eller grupper som gjort betydande insatser för kulturen eller 
inom idrotten som på något sätt har koppling till kommunen. Detta är en fin 
tradition som engagerar kommuninvånarna, inte minst om man ser till antalet 
nomineringar som kommer in. 

Bakom varje framgång står ofta ledare som utan att synas i rampljuset lägger 
ner ledig tid för att barn och unga ska kunna ha en aktiv och rolig fritid. Det 
kan var tränaren, körledaren, fritidsledare, vaktmästaren, personer som i det 
tysta ser till så att verksamheten rullar. Alla har de oftast en sak gemensamt. 
De gör det på sin fritid på ideell basis. 

Många kommuner har inför ett pris för föreningsledare för att 
uppmärksamma deras insatser. I Tomelilla är vi inte där ännu. I debatten om 
trygghet i samhället poängterar vi vikten av en aktiv fritid, något som 
förutsätter aktiva och engagerade ledare i föreningslivet. Dessa fantastiska 
människor är värda att uppmärksammas. Vad vore bättre än att göra detta i 
samband med att prestationer inom idrott och kultur uppmärksammas på 
nationaldagen?

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att  Tomelilla kommun inrättar ett föreningsledarpris.”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 (Ksau § 
235/2020) att remittera motionen till förvaltningen för beredning och 
därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Förvaltningen genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
lämnar följande yttrande:

Motionären belyser att de nuvarande priserna ges idag till individer. 
Historiskt sett har prisen gått mer till enskilda personer än till grupper och de 
enskilda personerna har varit ledare inom just sin förening eller grupp. 

Förvaltningen kan se fördelar med att inrätta ett föreningsledarpris inom ett 
brett spektrum, men görs detta krävs det att kommunen ändrar i reglerna 
kring kultur- och idrottspris vilka som är målgruppen av dessa priser så att 
det blir tydligt. Inom just idrottspriset är det främst ledare för en verksamhet 
som fått priset, men även kandidater som är att betrakta som ledare inom just 
sin genre. 

Ekonomiska konsekvenser
Prissumman lär bli försumbar, men priset bör delas ut först 2022 då 
nämnden bör få medel till detta pris.

Barnperspektivet
Ärendet har inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Efter att priset har delats ut bör förvaltningen följa upp processen och dess 
stadgar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 14/2021, handlingsid: Ks 2021.438.  
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 129/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden § 59/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram stadgar och revidera aktuella stadgar i övriga priser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 294/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmärksammar kultur- och 
fritidsnämnden på att nämnden har uppdraget att ta fram stadgar för priset 
om motionen bifalles i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen § 14/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

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

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens (S) yrkande. 
_________

Beslutet skickas till:
Sara Anheden (S)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 15 Dnr KS 2020/89

Svar på motion - Uppdatering av gamla detaljplaner 
innan nya exploateringar

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag 
till yttrande.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck och Anne-Maj Råberg) 
reserverar sig i enlighet med bilaga, handlingsid: Ks 2021.611.

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion – 
Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya exploateringar med 
följande lydelse: 

”Tomelilla kommun växer. Det är länge sedan så många nya bostäder byggs 
och områden växer fram. Att intresset för att bo och leva i Tomelilla ökar är 
positivt ur många olika aspekter. 

När nu områdena på Karlsborg byggs ut görs detta utifrån en detaljplan som 
togs fram redan innan Andra Världskriget bröt ut. Av detaljplanen kan man 
exempelvis läsa att uthus får inredas så att gårdskarl kan flytta in. Vi menar 
att det är orimligt att kommunen under 2010-talet exploaterar nya områden 
som bygger på en detaljplan som beslutades på 1930-talet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 

att före beslut om exploatering av mark för bostadsändamål, ska en äldre 
detaljplan uppdateras till, vid exploateringstillfället, aktuell standard och   
regler.”
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§ 15 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 § 121 att remittera en 
motion från (S) till förvaltningen för beredning och yttrande från 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvaltningen framför följande:
 Samtliga kommunala tomter inom Karlsborgsområdet utom en 

omfattas av bestämmelser med laga kraft 1983-06-27. Den 
bostadstomt som är reglerad med äldre bestämmelser är redan såld, 
har fått bygglov och har påbörjad byggnation. Föråldrade 
bestämmelser har inte ställt till några större problem för byggnationen 
på denna tomt.

 De 8 detaljplaner som antogs före eller under andra världskriget 
omfattar ca 1/4 av tätortens detaljplanerade yta. Inom området finns 
endast enstaka tomter kvar att bebygga.

 Enlig plan- och bygglagen ska den som har nytta av en detaljplan 
bekosta framtagandet och genomförandet. Det innebär att det är 
ägarna till fastigheterna inom detaljplanerna som i första hand begär 
och betalar för nya detaljplaner om kommunen inte har ett särskilt 
intresse av att utveckla ett område.

 Kommunen har störst nytta av att detaljplanera nya områden för 
bostäder och industri, samt göra om detaljplaner för områden som 
kommunen själv äger om dessa är detaljplanerade på ett icke 
ändamålsenligt sätt. I närtid har kommunen till exempel ändrat 
detaljplanen för Hallen så att denna kunde säljas för bostadsbyggande. 
Det finns också ett nytt uppdrag att ändra delar av detaljplanen för 
kommunens gatufastighet Tomelilla 10:239. Detta är helt i linje med 
förslaget i motionen och gällande praxis behöver därför inte 
förändras.

Förvaltningen understryker att rådande praxis är helt i linje med motionens 
förslag och drar slutsatsen att praxis inte behöver förändras.

Förvaltningen föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 
denna skrivelse till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen även i 
framtiden följer nuvarande praxis och ger planuppdrag för oplanerad mark 
eller för områden där det finns ett omedelbart behov att ändra gällande 
detaljplan.

56



TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 februari 2021

Justerandes sign

§ 15 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet medför inga negativa konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet medför inga negativa konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag 
till yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 15/2021, handlingsid: Ks 2021.439.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 82/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 121/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 105/2020: Samhällsbyggnadsnämnden 
överlämnar denna skrivelse till kommunstyrelsen som yttrande över motion 
om uppdatering av gamla detaljplaner och föreslår att motionen kan anses 
som besvarad med denna skrivelse:

 Rådande praxis för planuppdrag och efterföljande exploateringar är 
helt i linje med motionens förslag.

 Praxis för planuppdrag behöver därför inte förändras.
 Kommunstyrelsen kan även i framtiden följa gällande praxis att innan 

exploatering ge planuppdrag för oplanerad mark eller för områden där 
det finns ett omedelbart behov att ändra gällande detaljplan.
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§ 15 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 295/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag 
till yttrande.

Kommunstyrelsen § 15/2021:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag 
till yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla motionen.

Emil Ekstrand (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Emil Ekstrands (M) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Ida Bornlykke (S)
Inger Åbonde (S)
Balanslista/Patrik Månehall
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Reservation ärende 16 – Uppdatering av gamla detaljplaner innan exploatering 

 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att besvara motionen om att uppdatera gamla 

detaljplaner innan exploatering. Vi menar att det finns ett stort värde i att gå igenom äldre 

detaljplaner och vid behov uppdatera dessa så att de kan användas på ett ändamålsenligt sätt när 

nya områden ska exploateras.  

 

Socialdemokraterna i Tomelilla 

 

Sara Anheden 

Vice gruppledare, KF-gruppen 
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Kf § 16 Dnr KS 2020/164

Svar på motion angående bikupor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats, bifalla 
motionens andra att-sats samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
karta över vilken kommunal mark som kan användas för bikupor.

Reservationer/Deltar inte i beslutet
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida 
Bornlykke, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck och Anne-Maj Råberg) 
reserverar sig i enlighet med bilaga, handlingsid: Ks 2021.614.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 16 september 2020 lämnat in en motion 
angående bikupor med följande lydelse:  

” Det finns flera exempel i städer och samhällen både i Sverige och i andra 
länder som har biodlingar, bl a på tak. Fördelar med att ha biodlingar i städer 
är att bina får en större tillgång till en variation av växter, och att det inte 
används särskilt stora mängder bekämpningsmedel. Desto fler gånger ett bi 
besöker en äppelblomma, desto större blir nämligen frukten!

Pollinatörerna (främst bin, humlor, flugor, skalbaggar och fjärilar) har 
minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och 
pollen har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Alltför 
välskötta miljöer minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas 
livsmiljöer. Variationsrika miljöer med ytor som ängar och perennrabatter 
gynnar den biologiska mångfalden och kan utgöra viktiga livsmiljöer för 
pollinatörer.

Många kommuner uppmuntrar och ger tillstånd för placering av bikupor på 
kommunal mark och t. ex i rondeller. Den som äger kuporna är ansvarig för 
sina kupor och bin.

Det finns också kommuner med egna bikupor. Tomelillas kommunhus vätter 
mot ett parkområde och vore en utmärkt plats för en kupa.
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§ 16 forts.

Vi yrkar med bakgrund av ovanstående 
att Tomelilla kommun, som ett gott föredöme, installerar en eller flera 

bikupor på kommunhusets ”bakgård” eller annan lämplig plats.

att Tomelilla kommun uppmuntrar andra (privatpersoner, företag och 
föreningar) till liknande initiativ.”

Yttrande samhällsbyggnadsverksamheten:
I samband med det kommande LONA-projektet med vilda pollinatörer och 
blommande ängar kan vi uppmuntra enskilda medborgarna, föreningar och 
skolor att placera ut tex insektshotell eller skapa andra åtgärder som gynnar 
insekter bin och humlor livsmiljöer inom projektets ram.

Ekonomiska konsekvenser
För samhällsbyggnadsnämnden innebär förvaltningens förslag till beslut inga 
ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Ger möjlighet för högre upplevelsevärden för barnen. 

Miljöperspektivet
Konsekvenserna för miljön och den biologiska mångfalden är positiva.

Uppföljning
Ärendet bedöms inte vara av den art att uppföljning är behövlig.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats, bifalla 
motionens andra att-sats samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
karta över vilken kommunal mark som kan användas för bikupor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 16/2021, handlingsid: Ks 2021.440.
Protokollsanteckning Centerpartiet bikupor, handlingsid: Ks 2021.403.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 128/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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§ 16 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 120/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen i 
den första att-satsen medan att bifalla den andra att-satsen utifrån 
samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande i denna skrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2021:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats och bifalla 
motionens andra att-sats.

Kommunstyrelsen § 16/2021:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats, bifalla 
motionens andra att-sats samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
karta över vilken kommunal mark som kan användas för bikupor.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att kommunfullmäktiges ska besluta bifalla motionen.

Bo Herou (KD) och Sander Dijkstra (M) yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Per Gustafsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta avslå 
motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Bo Herou (KD) och Sander Dijkstras (M) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Inger Åbonde (S)
Balanslistan/Patrik Månehall
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Reservation ärende 17 – Motion angående bikupor 

 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att besvara motionen om bikupor. Motionen tar 

sikte på lyckade exempel där man satt upp bikupor i statsmiljöer så som på många håll i Paris. Ett 

närmare exempel är taket på Malmö Opera. Motionens första att-sats föreslår att kommunen 

installerar bikupor bakom kommunhuset eller på annan lämplig plats. Inte någonstans framgår det 

att kommunen ska sköta bikuporna vilket motionssvaret syftar till. Det finns säkert intresserade 

biodlare som på ett föredömligt sätt kunde hanterat bikupor åt kommunen. Både svaret på motionen 

och debatten under fullmäktiges sammanträde handlade om hur svårt och besvärligt det skulle vara 

att genomföra förslaget. Tydligen är det skillnad beroende på vem som är huvudman då Österlenhem 

nu genomför precis det som vi föreslår i motionen. 

 

Socialdemokraterna i Tomelilla 

 

Sara Anheden 

Vice gruppledare, KF-gruppen 
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Kf § 17 Dnr KS 2020/156

Svar på motion om språkkrav i svenska för anställning 
inom äldreomsorgen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Reservation
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved, 
Anders Rosengren, Kent Olofsson, Thony Blomgren och Jonas Olsson) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 att remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande.

Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen med 
följande lydelse:

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 
omsorgen, men då krävs det givetvis att språkkunskaperna i svenska är 
tillräckliga. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 
personalen säger och menar, men även att själv bli förstådd. Detta handlar 
främst om vårdtagarens tillit och trygghet, vilket är fundamentalt och högst 
rimligt att avkräva omsorgen. 
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§ 17 forts.

Otillräcklig kunskap i svenska hos personal kan betyda reell fara för att 
brukaren inte får den vård & omsorg vederbörande behöver och förväntas 
få. Därtill utgör språkförbistring risk för misstag av vårdplan och vid 
medicinering, vilket under rådande pandemi är än mer viktigt vilket kan vara 
direkt avgörande för enskilda brukare. 

Vidare riskerar övrig personal merarbete då de utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter kan tvingas agera pedagog, kontrollant och kommunikatör åt 
kollegor som brister i svenska. Ett merarbete och ansvar som ger ökad 
arbetsbelastning, vilket i sin tur riskerar att ge utbrändhet och sjukskrivningar 
som följd. 

Det fackliga organet, Kommunalarbetaren har tidigare skildrat ett antal 
incidenter och arbetsmiljöproblem direkt kopplat till språkförbistringar, ex 
hur personal inte klarar att svara i telefon, formulera avvikelser och 
dokumentera på svenska https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-
aldreomsorgen/Enligt Expressen & TT den 10/7 redogör man att Corona-
pandemin kan ha förvärrats bland våra äldreboende pga svag svenska. 
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svag-svenska-kan-ha-
paverkat-covidvard/ 

Tomelilla kommun ska vara en attraktiv vård- och arbetsgivare, men även en 
integrationsskapande aktör. För att bibehålla och öka denna attraktion bör 
kommunen i samband med rekrytering, av såväl vikarierande- som ordinarie 
personal, inbegripa betryggande språkkunskaper i svenska i sin 
kravspecifikation. Lämpligen torde Tomelilla kommunen ställa motsvarande 
krav på externa aktörer som kommunen upphandlar. 

Språkkunskapen kan exempelvis vidimeras genom ett obligatoriskt språktest i 
nivå med Socialstyrelsens rekommendationer för godkänd svenska på 
gymnasienivå som minimikrav. Denna pretention torde även företes redan 
anställd personal tillsammans med erbjudan om betald svenskautbildning. 
Allt för att upprätthålla tillit och kvalitet åt våra enskilda vårdtagare, men 
även för minskad arbetsbörda, ökad kunskap och stolthet hos vårdpersonal i 
vår kommun.
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Justerandes sign

§ 17 forts.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att 
kommunfullmäktige beslutar:

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram plan för 
ett obligatoriskt språktest med språkkrav minst enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vid rekrytering av såväl tillfällig- som ordinarie 
personal inom all äldreomsorg.

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram plan för att 
säkerställa att all omsorgspersonal, såväl nuvarande som framtida, 
äger språkkunskaper åtminstone i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendationer.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en 
utredning av de yrkanden Sverigedemokraterna lämnat i sin motion 
och kommit fram till följande: 

När det gäller ej legitimerade yrken så är det förvaltningens bedömning att 
det finns tillräckligt stöd för att leva upp språkkravet. Socialstyrelsens 
föreskrift SOSFS 2011:12 Grundläggande kunskaper hos personal som 
arbetar i socialtjänstens omsorg av äldre, innefattar allmänna råd på att 
personal ska ha en förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. 

Till stöd vid rekrytering och bemanning finns Chefsportalen samt 
kommunens övergripande Riktlinje för rekrytering i Tomelilla kommun 
tillsammans med dokument för upprättande av behovsanalys, kravprofil och 
stöd vid referenstagning. Utöver stöd i dokument och Chefsportal finns den 
centrala rekryterings- och bemanningsenheten som ska kvalitetssäkra 
kommunförvaltningens rekryteringar och bemanningar. 

Inte att förglömma är intervjutillfället med kandidaterna där arbetsgivaren ges 
tillfälle att närmare undersöka och i samtalen säkerställa kandidaternas 
kvalifikationer och kompetenser såväl utbildningsmässiga som yrkesmässiga. 
Denna kontroll sker idag både skriftligt och muntligt. 

I avtalet med våra entreprenörer Förenade Care så finns krav på 
språkkunskap under avsnittet som innefattar personalens kompetens.

Ekonomiska konsekvenser
Att bereda och yttra sig över motionen får i detta fall inga ekonomiska 
konsekvenser.
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§ 17 forts.

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.

Uppföljning
Uppföljning ingår inte i uppdraget från ksau.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 17/2021, handlingsid: Ks 2021.441. 

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 69/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Vård och omsorgsnämnden § 93/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.
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§ 17 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2021:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Kommunstyrelsen § 17/2021:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Thony Blomgren (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta bifalla 
motionen. 

Marianne Åkerblad (M), Mona Nihlén (V) och Ida Bornlykke (S) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Marianne Åkerblad (M) med fleras yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Per Gustafsson (SD)
Thony Blomgren (SD)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 18 Dnr KS 2021/28

Motion - Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion - Vässa SYSAV:s mål, minska 
förbränningen - med i huvudsak följande lydelse:

Vi i Sverige ser oss ofta som ett föregångsland när det gäller sopsortering. 
Men det stämmer inte längre. Sverige halkar efter andra länder inom EU.

Andelen hushållssopor som sorteras i Sverige har i princip stått stilla i många 
år. Sedan 15 år tillbaka så återvinner svenskarna mindre än hälften av sina 
sopor. Det är under genomsnittet i EU.

En viktig orsak till detta är att Sverige har satsat på storskalig förbränning av 
sopor. På branschspråk kallas detta energiåtervinning. En miljon bostäder i 
Sverige värms med energi från sopförbränning i ett 30-tal anläggningar. 
Förutom att 2,5 miljoner ton svenskt avfall eldas upp, så importeras 
ytterligare 1,5 miljoner ton för att eldas upp i de gigantiska värmeverken.

Det är såklart bättre att energiåtervinna sopor än att lägga dem på deponi 
(soptipp). Men ur ett miljöperspektiv finns det flera problem med det. 
Därför måste vi verka för att snabbt minska och på sikt upphöra med 
sopförbränningen.

I Tomelilla kommun och 13 andra skånska kommuner sköts sophanteringen 
av SYSAV, ett bolag som kommunerna äger tillsammans. Som delägare i 
SYSAV måste vår kommun sätta upp mål för bolaget att satsa mer på att ta 
tillvara och undvika avfall snarare än att elda upp det. Som jämförelse kan vi 
ta en av de mest framgångsrika regionerna i Europa på detta område: 
italienska Treviso utanför Venedig.
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I Treviso äger 49 kommuner med sammanlagt 550 000 invånare ett 
gemensamt avfallshanteringsföretag, som lyckas sortera ut mer än 85 % av 
sina hushållssopor. De säger att framgången beror på att man i 20 års tid 
jobbat mycket målmedvetet med information och utbildning, och bestämde 
sig också för att inte satsa på vare sig tippar eller förbränning, utan på mycket 
avancerad sopsortering. I Treviso lämnar man efter sig i genomsnitt 398 kg 
sopor/person/år, vilket i sig är lågt. När allt återvinningsbart sorterats ut, så 
återstår 57 kg. Av dessa eldas endast 46 kg (12 %) upp.

Som jämförelse producerade varje invånare i Sveriges kommuner i 
genomsnitt 486 kg avfall per person 2019 (4 kg mer än 2018). Totalt 
hanterade man 887 100 ton avfall 2019. 98,4 % återvanns – men av det är 
63 % energiåtervinning – alltså avfall som eldas upp. Det är lägre 
procentandel än 2018 – men minskningstakten är alldeles för långsam, och 
den totala mängden avfall fortsätter att öka.

Vi i Vänsterpartiet yrkar därför på att Tomelilla kommun genom sitt 
delägarskap i SYSAV ska driva på för:

 Att det ska vara obligatoriskt för alla kommuner inom SYSAV att 
effektiv sopsortering ska vara möjlig redan vid fastigheten.

 Att ägarkommunerna ger SYSAV:s styrelse i uppdrag att besluta om 
att inte planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning.

 Att ägarkommunerna ger företagets styrelse i uppdrag att anta ett mål 
att  både mängden avfall som förbränns i SYSAV:s 
förbränningsanläggningar, och mängden fossil koldioxid som 
förbränningen genererar, ska ha minst halverats till 2030 jämfört med 
2019 års nivåer.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Beslutsunderlag
Motion – Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen, handlingsid: Ks 
2021.483.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 19 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 3:e 
kvartalet 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

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

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

Beslut som har rapporterats som verkställt under perioden. 
Inga beslut att rapportera.

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

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.
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Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 188/2020, handlingsid: Ks 2020.3847.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 55/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Vård och omsorgsnämnden § 83/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 267/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 188/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Kf § 20 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 
2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

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

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

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

För andra kvartalet 2020 fanns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är åter verkställda från den 24 september 2020. 11 beslut har 
därmed varit icke verkställda under en sammanhängande period på 176 
dagar.

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

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

Uppföljning
Uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 189/2020, handlingsid: Ks 2020.3848.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 57/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Vård och omsorgsnämnden § 85/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 189/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
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Kf § 21 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Christer Yrjas (C) som ordförande och 
ledamot i kommunfullmäktige samt som ordförande 
och ledamot i familjenämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Christer Yrjas (C) från uppdragen 
som ordförande och ledamot i kommunfullmäktige samt som ordförande 
och ledamot i familjenämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Anette Thoresson (C) till ny ordförande i 
kommunfullmäktige istället för Christer Yrjas (C).

Avsägelsen beträffande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Kommunfullmäktige beslutar utse Charlotte Rosdala (C) till ny ledamot och 
ordförande i familjenämnden istället för Christer Yrjas (C).

Ärendebeskrivning
Christer Yrjas (C) har den 13 januari 2021 inkommit med avsägelse från 
uppdragen som ordförande och ledamot i kommunfullmäktige samt som 
ordförande och ledamot i familjenämnden.

Anette Thoresson (C) tackar för förtroendet att få vara ordförande för 
kommunfullmäktige i Tomelilla kommun.
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Beslutsunderlag
Avsägelse från Christer Yrjas (C) som ordförande och ledamot i 
kommunfullmäktige samt som ordförande och ledamot i familjenämnden, 
handlingsid: Ks 2021.55.
_________

Beslutet skickas till:
Christer Yrjas (C)
Anette Thoresson (C)
Charlotte Rosdala (C)
Familjenämnden
Länsstyrelsen i Skåne län
Löneenheten, Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kf § 22 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Marie Schuman (M) som ersättare i 
familjenämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Marie Schuman (M) från uppdraget 
som ersättare i familjenämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Chris Persson (M) till ny ersättare i 
familjenämnden i stället för Marie Schuman (M).

Ärendebeskrivning
Marie Schuman (M) har den 27 januari 2021 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i familjenämnden.
   
Beslutsunderlag
Avsägelse Marie Schuman (M) som ersättare i familjenämnden från och med 
den 30 januari 2021, handlingsid: Ks 2021.405.
_________

Beslutet skickas till:
Marie Schuman (M)
Chris Persson (M)
Familjenämnden
Löneregistret, Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kf § 23 Dnr KS 2018/286

Val av två huvudmän för Sparbanken Syd

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Roger Persson (S) och Tina Bergström-
Darrell (S) till huvudmän för Sparbanken Syd för tiden från Sparbanken Syds 
stämma 2021 till och med Sparbanken Syds stämma 2025.

Ärendebeskrivning
Sparbanken Syd har den 4 februari 2021 hemställt till Tomelilla 
kommunfullmäktige att förrätta val avseende totalt två huvudmän med 
mandatperiod till och med sparbankens stämma 2025.
  
Beslutsunderlag
Begäran - Val av huvudmän för Sparbanken Syd, handlingsid: Ks 2021.510.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) föreslår Tina Bergström-Darrell (S) och Roger Persson (S) 
till nya huvudmän för Sparbanken Syd.

Per Gustafsson (SD) föreslår Anna Sandegren (SD) till ny huvudman för 
Sparbanken Syd.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
välja Tina Bergström-Darrell (S) och Roger Persson (S) till nya huvudmän för 
Sparbanken Syd.

Omröstning begärs och sluten votering genomförs. Justerarna fungerar som 
rösträknare.
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Omröstning
Ordförande konstaterar att 25 röster har avlagts varav två är blanka. Roger 
Persson (S) får 23 röster, Tina Bergström-Darrell (S) får 17 röster och Anna 
Sandegren (SD) får 6 röster. Därmed väljs Roger Persson (S) och Tina 
Bergström-Darrell (S) till nya huvudmän för Sparbanken Syd.
_________

Beslutet skickas till:
Roger Persson (S)
Tina Bergström-Darrell (S)
Sparbanken Syd, att. Crystal Welin
Förtroendemannaregistret Britt Ekstrand
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Kf § 24 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Anette Thoresson (C) som ordförande 
och ledamot i byggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anette Thoresson (C) från uppdraget 
som ordförande och ledamot i byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Per Håkanson (C) till ny ledamot och 
ordförande i byggnadsnämnden i stället för Anette Thoresson (C).

Ärendebeskrivning
Anette Thoresson (C) har i skrivelse daterad den 6 februari 2021 inkommit 
med avsägelse från uppdraget som ordförande och ledamot i 
byggnadsnämnden fr o m den 15 februari 2021.
 
Beslutsunderlag
Avsägelse från Anette Thoresson (C) som ordförande och ledamot i 
byggnadsnämnden, handlingsid: Ks 2021.537.
_________

Beslutet skickas till:
Anette Thoresson (C)
Per Håkanson (C)
Byggnadsnämnden
Löneenheten, Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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