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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
3 maj 2021

Justerandes sign

Beslutande
Per-Martin Svensson (M) Ewa Carnbrand (M)
Sander Dijkstra (M) Emil Ekstrand (M), 1:e vice ordförande
Leif Sandberg (C) Maria Mickelåker (C)
Charlotte Rosdala (C) Anette Thoresson (C), ordförande
Gunvor Olsson (C) Carina Persson (L)
Bo Herou (KD) Sara Anheden (S)
Ida Bornlykke (S) Tina Bergström-Darrell (S) 
Anders Throbäck (S) Peter Boström (S)
Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande
Mona Nihlén (V) §§ 53-63 Linda Ekelund (V) §§ 26-52 
Solveig Falk (MP) Per Gustafsson (SD) 
Paul Lennartsson (SD) Peo Örnsved (SD)
Kent Olofsson (SD) Thony Blomgren (SD)
Jonas Olsson (SD)

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

  Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige

§ 25 Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
§ 26 Frågor
§ 27 Informationsärenden
§ 28 Informationsärende - Revisorernas granskning av ärendeprocessen i 

kommunstyrelsen och familjenämnden 
§ 29 Informationsärende - Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade

granskningar 
§ 30 Årsredovisning 2020 för Tomelilla kommun
§ 31 Valdistrikt 2022
§ 32 Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
§ 33 Utbildningsstrategi för Tomelilla kommun 2021-2030
§ 34 Ny bolagsordning och ägardirektiv för Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB
§ 35 Årsredovisning 2020 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
§ 36 Årsredovisning för 2020 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund - SÖRF
§ 37 Årsredovisning för 2020 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)
§ 38 Årsredovisning 2020 - Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 39 Årsredovisning 2020 - Österlenhem AB
§ 40 Årsredovisning 2020 - Tomelilla Industri AB (TIAB)
§ 41 Årsredovisning 2020 - Kommunassurans Syd Försäkrings AB
§ 42 Årsredovisning 2020 – SYSAV
§ 43 Svar på motion angående träd som klimatskal
§ 44 Svar på motion angående offentligt drivna vårdboenden
§ 45 Svar på motion - Ungdomspolitiskt handlingsprogram
§ 46 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 4:e kvartalet 2020
§ 47 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 2020
§ 48 Motion angående kompetensförsörjningsplan
§ 49 Motion - Kommungemensam familjerätt i SÖSK
§ 50 Motion - Erbjud vård- och omsorgsstudenter provanställning vid avklarade studier
§ 51 Motion – Cykeldestination
§ 52 Interpellation angående idrottande bland barn och unga
§ 53 Begäran om yttrande angående förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare
§ 54 Avsägelse från Mikael Holmberg (MP) som ledamot i kommunfullmäktige
§ 55 Avsägelse från Ronny Cederholm (C) som ersättare i överförmyndarnämnden
§ 56 Avsägelse från Jonas Olsson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund och ledamot i Österlen VA AB
§ 57 Avsägelse från Anna Sandegren (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
§ 58 Motion - Resurspool Vård och omsorg
§ 59 Avsägelse från Anders Rosengren (SD) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden
§ 60 Avsägelse från Paul Lennartsson (SD) som ledamot i familjenämnden och ersättare 

i kommunstyrelsen
§ 61 Interpellation angående VoB Syd
§ 62 Motion om mer gynnsam förskolemiljö
§ 63 Motion om aktiv fritid
_________
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 25

Sammanträdets öppnande, upprop och 
val av justerare

Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 23 april 
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 23 
april 2021.

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat, varefter sekreteraren genomför 
upprop.

Val av justerare förrättas enligt sidan 1 till detta protokoll.

Kommunfullmäktiges ordförande Anette Thoresson håller ett anförande till minne 
av framlidne fullmäktigeledamot Gunnel Andersson. Därefter förenas samtliga 
närvarande i en tyst minut.

Beskedet om Gunnel Anderssons bortgång kommer att överlämnas till länsstyrelsen 
för ny sammanräkning.

_________
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 26 Dnr KS 2021/6

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar att Thony Blomgrens (SD) fråga till familjenämndens 
1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M) angående familjenämndens ordförande får 
ställas.

Kommunfullmäktige beslutar att Ida Bornlykkes (S) fråga till ordförande för Österlen 
VA AB Sander Dijkstra (M) angående vattenkvaliteten i Tomelilla kommun får 
ställas.

Kommunfullmäktige beslutar att Ida Bornlykkes (S) fråga till vård och 
omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) angående handlingsplaner får 
ställas och att frågan besvaras vid nästa sammanträde då Marianne Åkerblad inte är 
närvarande vid dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutar att Linda Ekelunds (V) fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande Anette Thoresson (C) angående digitala kommunfullmäktigemöten får 
ställas. 

Kommunfullmäktige beslutar att Linda Ekelunds (V) fråga till familjenämndens 
ordförande Charlotte Rosdala (C) angående våld i nära relationer får ställas.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har till familjenämndens 1:e vice ordförande Ewa 
Carnbrand (M) framställt följande fråga:
”Strax innan jul förra året framkom det, via media, att Kommunfullmäktiges – tillika 
Familjenämndens ordförande, Christer Yrjas, med full vetskap har huserat flera 
pedofiler på sin fastighet, dömda för ett flertal grova övergrepp på små barn. Kort 
därpå valde vederbörande att omedelbart avsluta sina åtaganden för vår kommun.

Med anledning av detta vill jag fråga vilka mått och steg Familjenämnden har vidtagit 
för att säkerställa att inget, absolut inget, otillbörligt har skett vid Christer Yrjas 
hantering av framförallt små barn, då han ägt beslutandemakt som förtroendevald 
ordförande i Familjenämnden?”
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 26 forts.

Familjenämndens 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand (M) svarar i huvudsak 
följande: 
Jag vill enbart svara på hur familjenämnden och familjenämndens individ- och 
familjeutskott fattar sina beslut. Vi följer lagar och kommunens reglemente och 
delegeringsregler. Det behövs med andra ord ingen sådan utredning som Thony 
Blomgren efterfrågar. Frågan visar enbart på frågeställarens okunskap. 

Ida Bornlykke (S) har till ordförande för Österlen VA Sander Dijkstra (M) 
framställt följande fråga:
”Igenkalkade köksmaskiner, kranar och duschmunstycke är vanlig förekommande i 
Tomelilla kommun. Det är inte ovanligt att nyinflyttade från andra kommuner klagar 
på detta. De senaste åren har frisörer klagat över att kunder med blont och ljust hår 
får sitt hår grönfärgat när de duschar. För många slutar håret växa. Det beror inte på 
att håret i sig inte växer, utan att topparna blir förstörda av vattnet och bryts av, 
tillslut finns ingen annan utväg än att klippa av håret. För att lösa problemen kan 
personer som bor i egen villa installera avhärdningsfilter som kostar runt 15 000 
kronor till det kommer löpnade kostnader för salt som krävs för att processen ska 
fungera. 

De senaste åren har Tomelilla kommun höjt taxan för VA-kunderna med hänvisning 
till eftersatt underhåll på ledningsnätet. Med höjd taxa menar vi att kunderna även 
borde kunna förvänta sig en bättre vattenkvalitet. 

Jag vill därför ställa följande fråga till ordförande för Österlen VA AB

- När kan VA-kunderna i Tomelilla kommun förvänta sig en bättre 
vattenkvalitet som förhindrar förstörda köksmaskiner samt grönfärgat och 
avslitet hår?”

Österlen VA:s ordförande Sander Dijkstra (M) svarar följande:
”Berggrunden är kalkrik i vissa områden av Tomelilla kommun. Detta påverkar 
dricksvattnets kalkhalt och hårdhetsgrad. Utgående dricksvatten från Tomelilla 
dricksvattenverk ligger på en hårdhetsgrad runt 10 dH° och 7–13 dH° klassas som 
medelhårt. 

Innan utgående dricksvatten distribueras så avhärdas råvattnet i 
produktionsprocessen och det utgående dricksvattnet får därmed en lägre 
hårdhetsgrad. Ibland räcker inte denna avhärdning till och dricksvattnet upplevs som 
kalkrikt. Fastighetsägaren får då själv installera ett eget avhärdningsfilter för att 
minska hårdhetsgraden. 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 26 forts.

Ett kalkrikt vatten utgör inget hälsoproblem och vårt dricksvatten levereras utan 
anmärkning till våra abonnenter ur livsmedelssynpunkt. Däremot kan en hög 
hårdhetsgrad vara ett tekniskt problem som kan märkas vid matlagning, disk, dusch 
och tvätt och kan påverka hushållsapparater samt ge kalkfläckar på porslin och 
diskbänkar. Oftast kan man motverka detta med att välja ett diskmedel som är 
anpassat för kalkrikt vatten och även välja en surare spolglans med citronsyra. 
Diskmaskinerna idag kan även programmeras mot den hårdhetsgrad som vattnet 
håller för optimal funktion. Hårdhetsgraden påverkar normalt inte tvättmaskinernas 
tvättkvalitet på kläder och andra textilier men kan medföra att doseringen av 
tvättmedel behövs ökas något. Även översyn av det interna avhärdningsfiltret kan 
avhjälpa ibland då denna behöver driftoptimeras och fyllas på med salt.

När det gäller kopparhalt i dricksvattnet så levererar Österlen VA ett dricksvatten 
utan anmärkning på kopparhalt ur livsmedelssynpunkt fram till förbindelsepunkt hos 
fastighetsägaren. I vissa fall kan sedan de installationer och armaturer som finns inom 
fastigheten tex vattenledningar, varmvattenberedare, kranar, munstycken och silar 
innehålla metaller som i kontakt med vatten avge tex koppar, bly och nickel. 

Dessa metaller kan lakas ut i vattnet när detta blir stillastående, speciellt över natten 
när vattenuttaget är lågt tex vid semester eller huset stått tomt en längre tid. 

Österlen VA informerar om att detta stillastående första vatten bör spolas bort på 
morgonen så detta inte används till matlagning för de fastighetsägare som har detta 
problem. Österlen VA tar löpande vattenanalyser på vårt utgående vatten samt 
provtagning hos abonnent för att säkerställa att dessa halter inte överstiger 
gränsvärden som reglerar dricksvatten.

Österlen VA arbetar fortlöpande med förbättringsåtgärder och optimering av 
processerna inom våra avloppsreningsverk och dricksvattenverk. Upprustning, 
renoveringar, ledningsutbyte och ombyggnationer kostar resurser i både tid, pengar 
och personal och behöver långsiktigt planeras och budgeteras då det vi utför 
finansieras av VA-taxan.

Österlen VA är sedan tidigare medvetna om det kalkrika råvattnet och problemet 
med utfällning av koppar. En utredning har initierats för att utreda vad som behöver 
utföras för Tomelilla centralorts dricksvattenproduktion och dricksvattendistribution 
men åtgärderna behöver utredas vidare i ett större sammanhang och ligger med i vårt 
arbete framöver i kommande planer och projekt.”
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 26 forts.

Ida Bornlykke (S) har till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne 
Åkerblad (M) framställt följande fråga:
” Den senaste tiden har personal inom vård och omsorg hört av sig till oss och 
berättat om sin arbetssituation och hur deras scheman gör det omöjligt att kombinera 
arbetsliv och privatliv. Även brukare inom hemtjänst har hört av sig och uppger att 
det ofta kommer ny personal. 

Arbetsgivaren har, utifrån arbetsmiljölagen, skyldighet att undersöka och följa upp 
såväl den organisatoriska som den sociala arbetsmiljön. Något som vi förutsätter att 
nämnden gjort under införandet av heltid som norm.

Jag vill därför ställa följande frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande

- Vilka handlingsplaner har upprättats för att komma tillrätta med de problem 
som finns?”

Linda Ekelund (V) har till kommunfullmäktiges ordförande Anette Thoresson 
(C) framställt följande fråga:
”En kommun i framkant när det gäller digitalisering och innovation, sägs det.

Kvitteringen är som bekant frivillig och måste godkännas av samtliga partier. När vi 
under året som gått sagt ja till att genomföra kommunfullmäktige med reducerat 
antal ledamöter har vi gjort det i tron – kalla oss naiva – att förberedelserna för 
digitalt fullmäktige pågick för fullt. Men det som större delen av vårt avlånga land 
klarar av, det klarar vi i Tomelilla. Tomelilla, en kommun i framkant.

Vi hade, istället för att ställa in förra mötet kunnat ta vara på tillfället och testa ett 
digitalt fullmäktige. Då vi ställt in alternativt kört med ett mindre antal ledamöter vid 
flera tillfällen borde detta rimligtvis till och med rymmas i budget.

Att vid sammanträdet i juni avgöra vår kommuns nästa budget kommer inte göras av 
ett decimerat fullmäktige. Demokratin måste få ta plats.

Jag vill därför ställa följande fråga till kommunfullmäktiges ordförande;

- Kommer vi vara redo att köra nästa fullmäktige digitalt och hur arbetar man 
för att lösa de problem man trots allt anser finns med t.ex. politiker som inte 
hanterar den digitala mötesformen?”
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 26 forts.

Kommunfullmäktiges ordförande Anette Thoresson (C) svarar i huvudsak 
följande: 
Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat frågan och målsättningen är att i juni 
ha ett fysiskt sammanträde med fullt antal ledamöter. Men om det går att genomföra 
beror på pandemins utveckling och vaccinationstakten.

Linda Ekelund (V) har till familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) 
framställt följande fråga:
”Pandemin har haft stora konsekvenser för oss alla, i en omfattning vi fortfarande 
knappt kan eller vågar föreställa oss. Redan utsatta grupper i samhället har i viss 
omfattning drabbats värre än andra.

I takt med att allt fler isolerar sig hemma och det idag är socialt accepterat, än mer en 
rekommendation vid bör följa, har risken för våld i nära relationer ökat. En annan 
konsekvens av detta är att det i många fall blivit svårare för utsatta att söka hjälp.

Jag vill därför ställa följande fråga till familjenämndens ordförande;

- Hur har vi anpassat vårt arbete med våld i nära relationer under pandemin? 
Har vi utvecklat nya effektiva arbetssätt för att nå ut till de drabbade som nu 
har än svårare att nå oss.”

Familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) svarar i huvudsak 
följande: 
Det är en mycket aktuell fråga och medarbetarna har fått digitala utbildningar under 
pandemin för att utveckla sitt arbetssätt, men i stort har personalen tvingats arbeta på 
samma sätt som före pandemin. Kommunen kan dock tyvärr inte ha samma 
uppsökande arbete som tidigare.

9



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 26 forts.

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

Fråga från Ida Bornlykke (S) till ordförande för Österlen VA AB Sander Dijkstra 
(M), handlingsid: Ks 2021.1514.

Fråga från Ida Bornlykke (S) till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne 
Åkerblad (M), handlingsid: Ks 2021.1520.

Fråga från Linda Ekelund (V) till kommunfullmäktiges ordförande Anette Thoresson 
(C), handlingsid: Ks 2021.1523

Fråga från Linda Ekelund (V) till familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C), 
handlingsid: Ks 2021.1524.

_________
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 27

Informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Underrättelse från länsstyrelsen om ny ledamot, Gunvor Olsson (C), och om ny 
ersättare för ledamot, Boel Holm (C), i kommunfullmäktige.

Fyra motioner har inkommit under perioden 4 februari och 21 april 2021:

 Motion – Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen 

 Motion - Kommungemensam familjerätt i SÖSK

 Motion angående kompetensförsörjningsplan

 Motion - Erbjud vård- och omsorgsstudenter provanställning vid avklarade 
studier

Fyra medborgarinitiativ har inkommit under perioden 4 februari och 21 april 2021:

 Medborgarinitiativ – Kick-/skatepark i Brösarp

 Medborgarinitiativ – Cykel/BMX-bana på exempelvis Lagerhusplatsen

 Medborgarinitiativ – Gör stationsområdet vackert och inbjudande, ta bort 
statyn med hjärtat

 Medborgarinitiativ – Skatepark/parkouranläggning och multiarena i Brösarp.

En interpellation har inkommit under perioden 4 februari och 21 april 2021:

 Interpellation angående idrottande bland barn och unga
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 27 forts.

Beslutsunderlag
Beslut - Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Dnr 201-7602-
2021, handlingsid: Ks 2021.783.

2021-04-21 Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ, handlingsid: Ks 
2021.1620.

2021-04-21 Information om inkomna motioner och interpellationer, handlingsid: Ks 
2021.1621.

_________
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 28 Dnr KS 2020/203

Informationsärende - Revisorernas 
granskning av ärendeprocessen i 
kommunstyrelsen och familjenämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 26 november 2020 överlämnat en 
granskning av ärendeprocessen till kommunstyrelsen och familjenämnden för 
yttrande. Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 1 februari 2021. Till 
följd av granskningen har revisorerna lämnat följande rekommendationer:

- Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för viktigare 
moment för ärendehanteringsprocessen.

- Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för utskick av 
handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem i god tid innan mötet.

Revisorernas ordförande Ulla-Christina Lindberg (S) föredrar granskningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Missiv Ärendeprocessen Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.3616.

Rapport Granskning av ärendeprocessen Tomelilla, slutlig version, handlingsid: Ks 
2020.3615.

Kommunstyrelsen § 9/2021, handlingsid: Ks 2021.432.

Familjenämnden § 6/2021, handlingsid: Ks 2021.558.

Tidigare behandling
Revisorerna § 55/2020:

Revisorerna beslutar följande:
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

3 maj 2021

Justerandes sign

§ 28 forts.

- Att godkänna granskningsrapport ” Granskning av ärendeprocessen” med 
handlingsid: Ks 2020.3615.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid 
Ks 2020.3616 till kommunstyrelsen och familjenämnden för yttrande senast 
2021-02-01 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsen § 9/2021:

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Familjenämnden § 6/2021:

Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande

_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 29 Dnr KS 2021/21

Informationsärende - Revisorernas 
uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de 
rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar som 
genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del har 
vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende 
kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata 
utförare. 

Vidare bedöms att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett antal 
rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas arbetsmiljö 
fortfarande inte har åtgärdats. Bedömningen är att kommunstyrelsen i huvudsak har 
vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande 
kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel.

Revisorernas ordförande Ulla-Christina Lindberg (S) föredrar granskningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Ks 2021.105.

Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2021.104.

Kommunstyrelsen § 24/2021, handlingsid: Ks 2021.918.

Familjenämnden § 23/2021, handlingsid: Ks 2021.986.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 29 forts.

Kultur- och fritidsnämnden § 13/2021, handlingsid: Ks 2021.987.

Vård och omsorgsnämnden § 23/2021, handlingsid: Ks 2021.988.

Tidigare behandling
Revisorerna § 2/2021:

Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar genomförda 
2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 2021.104.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid 
Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och 
omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 2021-
03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsen § 24/2021:

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med förvaltningens 
förslag.

Familjenämnden § 23/2021:

Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag på yttrande.

Familjenämnden beslutar att riskbedömning kommer att göras i samband med att 
revidering av plan för uppföljning av privata utförare (skolskjuts) genomförs.

Kultur- och fritidsnämnden § 13/2021:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen.

16



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 29 forts.

Vård och omsorgsnämnden § 23/2021:

Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen.

_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 30 Dnr KS 2020/115

Årsredovisning 2020 för Tomelilla 
kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för Tomelilla 
kommun. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 13,5 mnkr till resultatutjämningsreserven 
(RUR).

Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina Bergström-
Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) samt Linda 
Ekelund (V) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2021.1673.

Ärendebeskrivning
Resultatet för år 2020 uppgår till 48,1 mnkr, vilket är 31,5 mnkr högre än budget. I 
detta resultat ingår orealiserade vinster på 3,6 samt övriga reavinster på 
anläggningstillgångar på 4,9 mnkr. Den främsta anledningen är de statsbidrag som 
betalades ut under året som en följd av pandemin, men även att nämnderna hade en 
hög budgetföljsamhet. För koncernen uppgick per den siste december till 50,8 mnkr.

Enligt gällande regelverk medger årets resultat att avsättning till 
resultatutjämningsreserven görs. Därför föreslås 13,5 mnkr avsättas till reserven som 
därmed skulle uppgå till 30,0 mnkr.

Balanskravsresultatet efter avsättning till resultatutjämningsreserven och 
ianspråktagande av sociala investeringsfonden är 28,7 mnkr.

De tre finansiella målen bedöms vara uppfyllda samt av kommunens 33 
verksamhetsmål bedöms 27 mål vara helt uppfyllda, två delvis uppfyllda och fyra inte 
uppfyllda.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 30 forts.

Den sammanfattande bedömningen av kommunen, bolagen och förbunden i 
Tomelilla kommunkoncern är att de uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning 
genom att de uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat och god följsamhet mot mål 
och ägardirektiv.

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn – och 
utbildningsverksamheten balanseras över till kommande år. Utfallet 2020 redovisas i 
nedanstående tabell

Skola (tkr) IB från 2019 Utfall 2020 UB 2020

Kastanjeskolan -4 213 -1 068 -5 281

Brösarps skola 216 8 224

Onslundaskolan 1 819 -116 1 703

Smedstorps skola -1 209 127 -1 082

Lindesborgsskolan -395 -559 -954

Byavångsskolan 2 781 -75 2 706

Ängens förskola -549 150 -399

Lärkans förskola -112 -151 -263

Västervångens förskola 511 -215 296

SUMMA -1 151 -1 899 -3 050

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

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

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

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 30 forts.

Uppföljning
Den ekonomiska uppföljningen kommer även fortsättningsvis att följas upp per 
tertial och vid befarad avvikelse oftare.

Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar årsredovisningen.

Tomelilla kommuns valda revisorer tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för 2020 samt beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för Tomelilla 
kommun. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 13,5 mnkr till resultatutjämningsreserven 
(RUR).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 34/2021, handlingsid: Ks 2021.1385.

Årsredovisning 2020 för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1619.

Revisorerna § 17/2021, handlingsid: Ks 2021.1379.

Revisionsberättelse 2020_signerad, handlingsid: Ks 2021.1363.

Revisorernas redogörelse för granskningen av Tomelilla kommun 2020_signerad, 
handlingsid: Ks 2021.1366.

Tomelilla kommun - Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 underskriven, 
handlingsid: Ks 2021.1239.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2021:

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige 
och revisorerna.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 30 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för Tomelilla 
kommun. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 13,5 mnkr till resultatutjämningsreserven 
(RUR).

Revisorerna § 17/2021:

Revisorerna beslutar att enhälligt underteckna revisionsberättelse för 2020 samt att 
överlämna den tillsammans med revisorernas redogörelse för 2020 samt KPMGs 
granskningsrapport till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen § 34/2021:

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige 
och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för Tomelilla 
kommun. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 13,5 mnkr till resultatutjämningsreserven 
(RUR).

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C), Per Gustafsson (SD) och Bo Herou (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att 
avsättningen till RUR sänks till 10 miljoner och att en avsättning om 1,3 miljoner 
görs som extra ersättning för anställda inom vård och omsorg som slitit i pandemin.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandberg med fleras förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 30 forts.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att Leif Sandberg med fleras yrkande.

Nej-röst för att Sara Anhedens (S) yrkande.

Omröstning
Med 18 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Leif 
Sandberg med fleras yrkande.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Ewa Carnbrand (M), Emil 
Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Charlotte Rosdala (C), 
Anette Thoresson (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), 
Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved 
(SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), 
Anders Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Linda Ekelund 
(V).
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Revisorerna
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Reservation ärende 7 – Årsredovisning 2020 för Tomelilla kommun

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet gällande årsredovisning för 2020. 
Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under 2020 betalt ut stora ersättningar för att täcka 
kommunernas kostnader med anledning av Corona-pandemin. Ersättningarna har riktats till 
välfärden och äldreomsorgen i synnerhet. Vi anser att dessa pengar ska gå tillbaka till välfärden och 
att en betydande summa om 10 miljoner kronor avsätts till den sociala investeringsfonden. På så sätt 
kan projekt med fokus på välfärden genomföras framöver. Vidare menar vi att personalen inom vård 
och omsorg ska få en extra ersättning om 5000 kronor för att de slitet hårt med att förhindra att våra 
äldre smittas av Corona.

Sara Anheden Linda Ekelund
Socialdemokraterna Vänsterpartiet
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 31 Dnr KS 2021/48

Valdistrikt 2022

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Ks 2021.993. Kommunfullmäktige 
föreslås ändra namnen på valdistrikten enligt följande:

Tomelilla 1 till Tomelilla S

Tomelilla 2 till Tomelilla tätort SV

Tomelilla 3 till Tomelilla Ö 

Tomelilla 4 till Tomelilla V och Tryde

Brösarp, Onslunda och Smedstorp oförändrade.

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen 4 kap. 16 § ska varje kommun delas in i geografiska röstningsområden 
(valdistrikt). Enligt 4 kap. 17 § ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 
röstberättigade. Endast om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 
1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.

Under hösten 2020 har GIS-ingenjör (GIS – Geografiskt informationssystem) Åsa 
Franzén gjort en simulering av hur många röstberättigade det kommer att vara i varje 
av Tomelilla kommuns sex valdistrikt den 11 september 2022: 

Brösarp 1 679
Onslunda 1 823
Smedstorp 1 399
Tomelilla Centrum norr 2 280
Tomelilla Centrum söder 1 948
Tryde-Ullstorp-Övraby 2 217

Detta visar att valdistrikten i Tomelilla kommun behöver förändras inför valet 2022 
eftersom två av valdistrikten, Tomelilla Centrum Norr och Tryde-Ullstorp-Övraby, 
kommer att ha fler än 2000 röstberättigade. 

Tillsammans med Åsa Franzén har kanslichef Johan Linander gjort ett antal olika 
simuleringar med sju valdistrikt och kommit fram till nedanstående förslag.
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Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 31 forts.

Brösarp och Smedstorp har lämnats oförändrade. Onslunda valdistrikt har minskats 
något då en liten del av Tryde, öster om väg 19 och norr om väg 11, tidigare har 
tillhört Onslunda valdistrikt. De båda Tomelillavaldistrikten och Tryde-Ullstorp-
Övraby har ändrats och blivit fyra valdistrikt. Så många gränser som möjligt har 
behållits.

Den största utmaningen har varit att dra gränserna mellan valdistrikten inne i 
Tomelilla tätort och söder om tätorten. Försök gjordes med de största vägarna och 
järnvägen som gränser, men det fungerade inte väl eftersom Tomelilla 2 fick för 
många röstberättigade. 

Det förslag som nu läggs fram, se bifogad karta, ger följande fördelning av antalet 
röstberättigade:

Brösarp 1 679
Onslunda 1 805
Smedstorp 1 399
Tomelilla 1 1 784
Tomelilla 2 1 550

Tomelilla 3 1 543
Tomelilla 4 1 586

Avsiktligt har valdistrikten Tomelilla 2–4 hållits nere i antal eftersom det är i dessa 
områden Tomelillas befolkningsökning framförallt förväntas. Exempelvis ligger 
utbyggnadsområdet Karlsborg i Tomelilla 4.

Kommunfullmäktige ska senast i oktober 2021 fatta beslut om vilken 
valdistriktsindelning kommunen önskar ha. Sedan är det länsstyrelsen som senast den 
1 december 2021, enligt vallagen 4 kap. 18 §, fastställer valdistrikten.

Vid samtal med Länsstyrelsens valenhet framkom att namnen Tomelilla 1–4 inte 
rekommenderas eftersom det av namnet inte framgår vilket området som avses. Det 
finns många kommuner som har numrerade valdistrikt, men då har de oftast också 
något förklarande namn efter. Exempelvis i Stockholm kan ett valdistrikt heta 
Hägersten 36 Västberga Ö eller Ingarö 4 Klacknäset.

Våra grannkommuner har valt att namnge sina huvudorters valdistrikt lite olika. I 
Simrishamn heter staden Simrishamns tre valdistrikt Simrishamn C, Simrishamn N 
och Simrishamn S. 
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§ 31 forts.

I Sjöbo har man valt att namnge valdistrikten efter ett av ingående bostadsområdenas 
namn: Sjöbo Färsinga, Sjöbo Emanuel, Sjöbo Linné, Sjöbo Sandbäck och Sjöbo 
Centrum.

I Ystad finns det givetvis många fler valdistrikt och där är dessa namngivna efter ett 
eller flera bostadsområdes namn: Gamla staden V, Gamla staden Ö, Edvinshem SÖ-
Gjuteriet, Edvinshem N, Västra Sjöstaden-Åkesholm, Bellevue S, Bellevue N, Egna 
hem-Solbacken SÖ, Solbacken N, Hälsobacken, Surbrunnen-Östra förstaden N samt 
Östra förstaden S-Regementet-Sandskogen.

Det sistnämnda valdistriktet, Östra förstaden S-Regementet-Sandskogen, har det 
längsta möjliga namnet. Nämligen 36 tecken och då är mellanslag inte medräknade.

Det finna alltså några alternativ att välja mellan: 

1. Namnet på en av orterna eller ett av bostadsområdena som ingår i 
valdistriktet.

2. Namnet på flera orter eller bostadsområden som ingår i valdistriktet.

3. Väderstreck eller förkortning av väderstreck.

4. Siffra och beskrivande namn.

Det finns inget som är rätt eller fel, men den princip som kansliet till slut har fastnat 
för är enkelhet. Den enklaste lösningen, när inte enbart siffror kan användas, är en 
förkortning av väderstreck. Tomelilla Ö, Tomelilla S, Tomelilla SV och Tomelilla V. 
Dock är Tryde en så befolkningsmässigt stor del av Tomelilla V att denna valkrets 
bör benämnas Tomelilla V och Tryde.

Detta förslag ställde sig valnämnden bakom vid sitt sammanträde den 4 mars 2021, 
VN § 5/2021, med ändringen att Tomelilla SV istället bör heta Tomelilla tätort SV.

Ekonomiska konsekvenser
Sju valdistrikt istället för sex innebär att fler valförrättare behöver rekryteras. Det blir 
en något högre kostnad för arvoden med mera.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att barn berörs av förändrad valkretsindelning.

Miljöperspektivet
Valdistrikten ska vara så indelade att ingen behöver färdas onödigt långt till sin 
vallokal.
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Justerandes sign

§ 31 forts.

Uppföljning
Efter valet i september 2022 följs upp hur valdistriktsindelningen fungerade. Det ska 
dock betonas att valdistrikten inte bör förändras inför varje val eftersom det 
sannolikt innebär att fler går till fel vallokal på valdagen. Vanans makt är stor. Vid 
varje förändring av valdistrikten krävs en informationsinsats.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Ks 2021.993. Kommunfullmäktige 
föreslås ändra namnen på valdistrikten enligt följande:

Tomelilla 1 till Tomelilla S

Tomelilla 2 till Tomelilla tätort SV

Tomelilla 3 till Tomelilla Ö 

Tomelilla 4 till Tomelilla V och Tryde

Brösarp, Onslunda och Smedstorp oförändrade.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 35/2021, handlingsid: Ks 2021.1387.

Karta Tomelilla Östra och Ullstorp, handlingsid: Ks 2021.996.

Karta Tomelilla Södra, handlingsid: Ks 2021.995.

Karta Tomelilla Sydvästra, handlingsid: Ks 2021.994.

Karta Tomelilla Västra och Tryde, handlingsid: Ks 2021.998.

Länk till karta med förslag på ny valdistriktsindelning, handlingsid: Ks 2021.997.

Valdistrikt Tomelilla pdf, handlingsid: Ks 2021.993.

Tidigare behandling
Valnämnden § 3/2021:

Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Vn 2021.11. Valnämnden beslutar 
dock att föreslå kommunfullmäktige att ändra namnen på valdistrikten enligt 
följande:
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§ 31 forts.

Tomelilla tätort södra–med omnejd ändras till Tomelilla 1

Tomelilla tätort västra ändras till Tomelilla 2

Tomelilla tätort östra-med omnejd ändras till Tomelilla 3

Tryde ändras till Tomelilla 4

Brösarp, Onslunda och Smedstorp ändras inte.

Valnämnden § 5/2021:

Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att namnge valdistrikten enligt 
följande:

Tomelilla V och Tryde

Tomelilla tätort SV

Tomelilla S

Tomelilla Ö

Brösarp

Onslunda

Smedstorp

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2021:

Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Ks 2021.993. Kommunfullmäktige 
föreslås ändra namnen på valdistrikten enligt följande:

Tomelilla 1 till Tomelilla S

Tomelilla 2 till Tomelilla tätort SV

Tomelilla 3 till Tomelilla Ö 

Tomelilla 4 till Tomelilla V och Tryde

Brösarp, Onslunda och Smedstorp oförändrade.
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§ 31 forts.

Kommunstyrelsen § 35/2021:

Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Ks 2021.993. Kommunfullmäktige 
föreslås ändra namnen på valdistrikten enligt följande:

Tomelilla 1 till Tomelilla S

Tomelilla 2 till Tomelilla tätort SV

Tomelilla 3 till Tomelilla Ö 

Tomelilla 4 till Tomelilla V och Tryde

Brösarp, Onslunda och Smedstorp oförändrade.

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

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

_________

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen Skåne

Valnämnden
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Kf § 32 Dnr KS 2021/68

Lag om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-
19

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen rätt att, med stöd av 13 § lag 
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 och 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt 
angivna platser, under följande villkor:

- föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång om 
ytterligare två veckor, 

- det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat 
område,

- beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige, 

- om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att 
föreskriften ska upphävas i förtid, samt

Kommunfullmäktige beslutar att denna rätt för kommunstyrelsen att meddela 
föreskrifter enligt ovan gäller till och med den 30 september 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som 
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns 
en påtaglig risk för trängsel. 

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter 
som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
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§ 32 forts.

De regelverk som föreskriftsrätten vilar på är tillfälliga och föreskrift får endast 
meddelas under vissa speciellt angivna förutsättningar och efter yttrande från 
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Det kan också bli nödvändigt att 
fatta beslut med kort varsel, då en påtaglig risk för trängsel kan tänkas vara relaterad 
till väder, enskildas initiativ eller oförutsedda händelser. Därför föreslås att 
kommunstyrelsen ges rätt att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser. I verkligt brådskande fall kan kommunstyrelsens ordförande fatta 
beslut i enlighet med Kommunallagen 6:39.

Den tid under vilken föreskriften ska gälla får inte vara längre än två veckor, med 
möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga föreskriften en gång om ytterligare två 
veckor. Om kommunstyrelsen gör bedömningen att föreskriften bör förlängas 
ytterligare ska beslut om det fattas av kommunfullmäktige. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud att vistas på en särskild 
plats är att:

 Det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel,

 Att föreskriften inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket,

 Inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Att risken för trängsel ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en 
avlägsen eller teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter 
som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel 
erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av 
året. Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall när kommunen överväger 
en föreskrift gör en noggrann bedömning av om det finns omständigheter som talar 
för att det föreligger en påtaglig risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter. 

Det är också viktigt att kommunen noga överväger en föreskrifts tidsmässiga 
giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar eller 
vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla under 
dessa tider. 

Enligt covid-19-lagen ska kommunen innan föreskrifter meddelas ge smittskydds-
läkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. Då 
polismyndigheten har att upprätthålla föreskrifterna bör lämpligen även dialog föras 
med dem.
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§ 32 forts.

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av 
begränsningsförordningen är kriminaliserade och kan leda till penningböter. 
Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 

2 000 kr. 

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik 
plats har upphört, ska kommunen besluta att upphäva föreskriften i förtid. Innan ett 
sådant beslut fattas bör smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras.

Ekonomiska konsekvenser
Detta beslut ger kommunstyrelsen en möjlighet att utfärda föreskrifter om förbud att 
vistas på särskilt angivna platser, vilket möjligtvis skulle kunna ge ekonomiska 
konsekvenser. Detta är dock svårt att bedöma i dagsläget.

Barnperspektivet
Åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19 är viktigt för både barn och 
vuxna.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Delegeringen till kommunstyrelsen är begränsad till och med den 30 september 2021. 
Fattas beslut av kommunstyrelsen ska detta anmälas till nästföljande 
kommunfullmäktigesammanträde.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen rätt att, med stöd av 13 § lag 
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 och 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt 
angivna platser, under följande villkor:

- föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång om 
ytterligare två veckor, 
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§ 32 forts.
- det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 

begränsat område,
-  beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande 

kommunfullmäktige, 
- om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att 

föreskriften ska upphävas i förtid, samt
Kommunfullmäktige beslutar att denna rätt för kommunstyrelsen att meddela 
föreskrifter enligt ovan gäller till och med den 30 september 2021. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 36/2021, handlingsid: Ks 2021.1388.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 36/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen rätt att, med stöd av 13 § lag 
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 och 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt 
angivna platser, under följande villkor:

- föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång om 
ytterligare två veckor, 

- det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat 
område,

- beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige, 

- om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att 
föreskriften ska upphävas i förtid, samt

Kommunfullmäktige beslutar att denna rätt för kommunstyrelsen att meddela 
föreskrifter enligt ovan gäller till och med den 30 september 2021.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen 
Säkerhetssamordnare Helena Berlin
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Kf § 33 Dnr KS 2021/61

Utbildningsstrategi för Tomelilla kommun 
2021-2030

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta utbildningsstrategi för Tomelilla kommun 2021-
2030, handlingsid: Ks 2021.1144, med de redaktionella ändringar som krävs. 

Ärendebeskrivning
Familjenämndens skolvisionsgrupp har tagit fram förslag till skolvision för Tomelilla 
kommun 2021-2030. Denna har nämnden ställt sig bakom och skickat till 
kommunfullmäktige för antagande.

Skolvisionen är framtagen för att vara en riktlinje och en strävan för alla som verkar 
inom förskole- och skolverksamhet i Tomelilla kommun. Den ska tydligt visa hur 
verksamheten drivs och utvecklas. Det övergripande målet är att alla barn och 
ungdomar ska ges bästa förutsättningar och möjligheter till god utveckling och 
valmöjligheter i livet.

Nedan fyra ledord är avgörande för framgång och för en god skolutveckling:

Samverkan – Arbetsro – Individuellt fokus – Motivation.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta skolvision för Tomelilla kommun 2021-2030, 
handlingsid: Ks 2021.1144.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 37/2021, handlingsid: Ks 2021.1389.

Skolvision 2021-2030, handlingsid: Ks 2021.1144.

Tidigare behandling
Familjenämndens utbildningsutskott § 23/2020:

Skolchefen informerar om att dokument för skolvision Tomelilla kommun 2021-
2030 skickas ut för fastställande i nämnden.
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§ 33 forts.

Familjenämnden § 89/2020:

Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta visionsgruppens förslag 
till skolvision för Tomelilla kommun 2021-2030.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta skolvision för Tomelilla kommun 2021-2030, 
handlingsid: Ks 2021.1144.

Kommunstyrelsen § 37/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta utbildningsstrategi för Tomelilla kommun 2021-
2030, handlingsid: Ks 2021.1144.

Förslag till beslut under sammanträdet
Charlotte Rosdala (C), Anders Throbäck (S) och Carina Persson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Charlotte Rosdala med fleras förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Skolchef Johan Holmqvist

Kommunikation

KFS/Mary Nilsson

35



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021
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Kf § 34 Dnr KS 2021/52

Ny bolagsordning och ägardirektiv för 
Österlenhem AB och Tomelilla Industri 
AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny bolagsordning för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.1118, och ny bolagsordning för Tomelilla Industri AB, 
handlingsid: Ks 2021.1119.

Kommunfullmäktige beslutar anta nytt ägardirektiv för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.1617, och nytt ägardirektiv för Tomelilla Industri AB, 
handlingsid: Ks 2021.1618.

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämmorna i uppdrag 
att anta bolagsordning och ägardirektiv i enlighet med detta beslut.

Ärendebeskrivning
Gällande bolagsordning för Österlenhem AB antogs av kommunfullmäktige år 2000 
och har reviderats vid fem tillfällen, senast 2013. Gällande ägardirektiv för 
Österlenhem AB antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. Vid samma tillfälle 
antogs ägardirektiv för Tomelilla Industri AB (TIAB). Gällande bolagsordning för 
TIAB antogs 1997 och har reviderats vid sex tillfällen, senast 2012.

Med denna bakgrund påbörjades ett arbete under 2020 för att ta fram nya 
ägardirektiv och bolagsordningar för Österlenhem och TIAB. Under hösten 2020 har 
också en dialog i frågan förts med bolagens styrelse. 

Dokumenten har tagits fram utifrån SKR:s underlag och mallar för bolagsordningar 
samt ägardirektiv för kommunala bostadsaktiebolag.

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna för bolagen. De nya 
ägardirektiven och bolagsordningarna ställer större krav på bolagen än de nu 
gällande. Detta kan innebära större administrativa kostnader för bolagen. 

För kommunen innebär nya ägardirektiv och bolagsordningar inga ekonomiska 
konsekvenser.
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§ 34 forts.

Barnperspektivet
I ägardirektivet för Österlenhem tas upp att bolaget aktivt ska verka för attraktiva 
boendemiljöer för barn och barnfamiljer.

Miljöperspektivet
I ägardirektivet för Österlenhem tas upp att bolaget aktivt ska verka för en god miljö, 
bland annat, men inte enbart, genom att tillhandahålla sunda och energieffektiva hus, 
samt aktivt arbeta för att Tomelilla kommun ska bidra till att uppnå nationella och 
lokala miljömål.

Vidare tas upp att bolaget har till uppgift att på affärs- och miljömässiga principer 
äga, förvalta, utveckla, bygga, förvärva och avyttra bostäder, samt ska iaktta 
livscykeltänkandet och se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt 
modernt förhållningssätt.

Motsvarande text finns i förslaget till ägardirektiv för TIAB.

Uppföljning
I ägardirektiven finns riktlinjer för uppföljning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta ny bolagsordning för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.1118, och ny bolagsordning för Tomelilla Industri AB, 
handlingsid: Ks 2021.1119.

Kommunfullmäktige beslutar anta nytt ägardirektiv för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.1320, med tillägget att Österlenhem AB ska långsiktigt 
garantera fastigheternas värde samt att bolagets ändamål femte punkten ändras till 
”Medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder inom 
bolagets bostadsområden”.

Kommunfullmäktige beslutar anta nytt ägardirektiv för Tomelilla Industri AB, 
handlingsid: Ks 2021.1120, med tillägget att Tomelilla Industri AB ska långsiktigt 
garantera fastigheternas värde.
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§ 34 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 38/2021, handlingsid: Ks 2021.1390.

Förslag Ägardirektiv Österlenhem AB (ver2), handlingsid: Ks 2021.1617.

Förslag Ägardirektiv Tomelilla Industri AB (ver2), handlingsid: Ks 2021.1618.

Förslag Bolagsordning Österlenhem, handlingsid: Ks 2021.1118.

Förslag bolagsordning Tomelilla Industri AB, handlingsid: Ks 2021.1119.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2021:

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

Kommunstyrelsen § 38/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta ny bolagsordning för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.1118, och ny bolagsordning för Tomelilla Industri AB, 
handlingsid: Ks 2021.1119.

Kommunfullmäktige beslutar anta nytt ägardirektiv för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.1320, med tillägget att Österlenhem AB ska långsiktigt 
garantera fastigheternas värde samt att bolagets ändamål femte punkten ändras till 
”Medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder inom 
bolagets bostadsområden”.

Kommunfullmäktige beslutar anta nytt ägardirektiv för Tomelilla Industri AB, 
handlingsid: Ks 2021.1120, med tillägget att Tomelilla Industri AB ska långsiktigt 
garantera fastigheternas värde.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
kommunfullmäktige även ska besluta ge kommunens ombud vid bolagsstämmorna i 
uppdrag att anta bolagsordning och ägardirektiv i enlighet med detta beslut.
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§ 34 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs (C) förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Österlenhem AB

Tomelilla Industri AB (TIAB)

Bolagsstämmoombud Leif Sandberg (C)

KFS/Mary Nilsson
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Kf § 35 Dnr KS 2020/77

Årsredovisning 2020 - Ystad-
Österlenregionens miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt bevilja direktionen 
och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv
Tina Bergström-Darrell (S), Jonas Olsson (SD) och Peter Boström (S) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat årsredovisning 
för 2020. Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 73 tkr. Av 
revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att medlemskommunernas 
fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 39/2021, handlingsid: Ks 2021.1391.

Årsredovisning 2020 för Ystad-Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: Ks 
2021.577.

Årsboksgranskning och revisorernas revisionsberättelse för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, handlingsid: Ks 2021.1072.

Underskriven revisionsberättelse 2020, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2021.1073.
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§ 35 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 39/2021:

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen.

_________

Beslutet skickas till:

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Ystads kommun

Simrishamns kommun
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Kf § 36 Dnr KS 2020/126

Årsredovisning för 2020 - Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund - SÖRF

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen samt bevilja direktionen 
och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv
Peter Boström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund har avlämnat årsredovisning 
för 2020. Årsredovisningen visar ett överskott om 416 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 40/2021, handlingsid: Ks 2021.1392.

Årsredovisning 2020, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), handlingsid: 
Ks 2021.964.

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020, Sydöstra Skånes 
Räddningsförbund (SÖRF), handlingsid: Ks 2021.961.

Revisionsberättelse Sydöstra Skånes Räddningsförbund (SÖRF) 2020, handlingsid: 
Ks 2021.960.
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§ 36 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 40/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen.

_________

Beslutet skickas till:

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)

Simrishamns kommun

Sjöbo kommun

Ystads kommun

43



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 37 Dnr KS 2020/231

Årsredovisning för 2020 - Sydöstra 
Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes samarbetskommitté har översänt årsredovisning för 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 41/2021, handlingsid: Ks 2021.1392.

Årsredovisning 2020, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), handlingsid: Ks 
2021.1031.

Beslut, årsredovisning 2020, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), 
handlingsid: Ks 2021.1032.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 41/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK)
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Kf § 38 Dnr KS 2021/53

Årsredovisning 2020 - Österlens 
Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera årets resultat enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
2020.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlens kommunala renhållnings AB har avlämnat årsredovisning för 
2020. Årets resultat uppgår till 0 kr.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att ägarkommunernas 
fullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsen 
och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 42/2021, handlingsid: Ks 2021.1395.

Årsredovisning 2020 ÖKRAB, handlingsid: Ks 2021.1047.

ÖKRAB Rapport 2020 PWC, handlingsid: Ks 2021.1044.

ÖKRAB granskningsrapport för 2020, handlingsid: Ks 2021.1043.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 38 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 41/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

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

_________

Beslutet skickas till:

Bolagsstämmoombud Per-Martin Svensson (M)

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)

Simrishamns kommun
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 39 Dnr KS 2021/58

Årsredovisning 2020 - Österlenhem AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter och vd 
ansvarsfrihet för 2020.

Jäv
Kent Olofsson (SD), Tina Bergström-Darrell (S) och Thony Blomgren (SD) anmäler 
jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlenhem AB har avgett årsredovisning för 2020. Årets resultat 
uppgår till drygt 3 mnkr. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens 
ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 Österlenhem AB med revisionsberättelse, handlingsid: Ks 
2021.1075.

Lekmannarevisionens rapport 2020 Österlenhem AB, handlingsid: Ks 2021.1089.

Österlenhem AB Revisionsrapport årsbokslut 2020, handlingsid: Ks 2021.1102.

Kommunfullmäktige § 65/2020, handlingsid: Ks 2020.1886.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 39 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 43/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

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

_________

Beslutet skickas till:

Bolagsstämmoombud Leif Sandberg (C)

Österlenhem AB
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 40 Dnr KS 2021/59

Årsredovisning 2020 - Tomelilla Industri 
AB (TIAB)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter och vd 
ansvarsfrihet för 2020.

Jäv
Kent Olofsson (SD), Tina Bergström-Darrell (S) och Thony Blomgren (SD) anmäler 
jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Tomelilla Industri AB har avlämnat årsredovisning för 2020. Årets 
resultat uppgår till minus 408 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna 
tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 44/2021, handlingsid: Ks 2021.1397.

Årsredovisning 2020 - Tomelilla Industri AB (TIAB), handlingsid: Ks 2021.1076.

Lekmannarevisionens rapport 2020 TIAB, handlingsid: Ks 2021.1088.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 40 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 44/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera förlusten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

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

_________

Beslutet skickas till:

Bolagsstämmoombud Leif Sandberg (C)

Tomelilla Industriaktiebolag (TIAB)
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 41 Dnr KS 2021/65

Årsredovisning 2020 - Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag 
att godkänna årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har avlämnat årsredovisning och 
granskningsrapport för år 2020.

Årets resultat blev drygt 6,5 mkr. 

Revisorerna föreslår att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag 
att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 45/2021, handlingsid: Ks 2021.1399.

Årsredovisning 2020, Kommunassurans, handlingsid: Ks 2021.1181.

Revisionsberättelse 2020, Kommunassurans, handlingsid: Ks 2021.1182.

Granskningsrapport 2020, Kommunassurans, handlingsid: Ks 2021.1183.

Kommunfullmäktige § 102/2020, handlingsid: Ks 2020.2976.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 41 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 45/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag 
att godkänna årsredovisningen.

_________

Beslutet skickas till:

Bolagsstämmoombud Per-Martin Svensson (M)

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 42 Dnr KS 2021/66

Årsredovisning 2020 - SYSAV

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

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

Ärendebeskrivning
SYSAV har översänt års- och hållbarhetsredovisning för år 2020 samt 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Årets resultat 
uppgår till drygt 22,1 mkr. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 46/2021, handlingsid: Ks 2021.1400.

Årsredovisning 2020 – SYSAV, handlingsid: Ks 2021.1188.

Sysav Hållbarhetsrapport 2020, handlingsid: Ks 2021.1189.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 46/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV)
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 43 Dnr KS 2020/24

Svar på motion angående träd som 
klimatskal

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att frågan behandlas i 
översiktsplanen samt bifalla förslag på projekt att gå vidare till 
investeringsberedningen för att undersöka energieffekterna i en fastighet.  

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 1 februari 2020 lämnat in en motion angående 
träd som klimatskal med följande lydelse:

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

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

Vi yrkar

Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av fastighetsbeståndet och 
offentliga miljöer för att.

- Inventera var trädplantering kan ge positiva effekter ur energi och

komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser. Och även 
beaktar vilken art som är lämplig att plantera på respektive plats genom 
samverkan med kommunens biolog.

- Sammanställa detta som ett projektförslag till investeringsberedningen.”
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 43 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 63/2020 att remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

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

Kommunfullmäktige beslutade i § 112/2020 att återremittera motionen för förnyad 
beredning i enlighet med motionens intentioner.

Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten:
Oavsett var du planterar ett träd så bidrar det mer eller mindre med en 
värmeutjämnande effekt. 

Utifrån skrivelsens intentioner om träds möjligheter att spara energi i fastigheter så 
bör man plantera träd i lägen där man åstadkommer en kylande effekt på den varma 
delen av året och en skyddande effekt på den kalla. 

Att skugga större värmehållande ytor som gator och torg ger god effekt men även 
skuggning av stora reflekterande ytor som stora glaspartier ger effekter.

För att arbeta brett och framgångsrikt med den här typen av frågor så bör de ingå i 
kommande översiktsplaner.

Förslag för investeringsberedningen till 2022
Att inom kommunens fastighetsbestånd starta ett projekt för att undersöka växters 
effekt för att minska energiåtgången i fastigheten 

Tomelilla Ullstorp 1:7 (räddningstjänst, miljöförbund med mera).

Kostnaden för detta projekt uppskattar vi till 500 000 kr.

Ekonomiska konsekvenser
Vissa ekonomiska konsekvenser på utförande av klimatskal på lämplig fastighet samt 
kostnader för uppföljning av resultat.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 43 forts.

Barnperspektivet
Om den aktuella fastigheten är en skola så kan projektet bidra med en bättre 
inomhusmiljö.

Miljöperspektivet
Projektet kan bidra som exempel på goda lösningar för att minska 
energianvändningen.

Uppföljning
Uppföljning av energibesparingar behövs inom det föreslagna projektet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som besvarad 
med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på projekt att gå vidare 
till investeringsberedningen för att undersöka energieffekterna i fastighet.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 26/2021, handlingsid: Ks 2021.919.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 27/2020:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 33/2020:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som besvarad 
avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till investeringsberedningen.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 43 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2020:

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Kommunstyrelsen § 89/2020:

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Kommunfullmäktige § 112/2020: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
motionen för förnyad beredning i enlighet med motionens intentioner.

Samhällsbyggnadsnämnden § 8/2021:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som besvarad 
med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på projekt att gå vidare 
till investeringsberedningen för att undersöka energieffekterna i fastighet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2021:

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att frågan behandlas i 
översiktsplanen samt bistå förslag på projekt att gå vidare till investeringsberedningen 
för att undersöka energieffekterna i fastighet.  

Kommunstyrelsen § 26/2021:

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att frågan behandlas i 
översiktsplanen samt bifalla förslag på projekt att gå vidare till 
investeringsberedningen för att undersöka energieffekterna i en fastighet.  
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 43 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sander Dijkstra (M) och Solveig Falk (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Sander Dijkstra (M) och Solveig Falks (MP) förslag till beslut.

_________

Beslutet skickas till:

Mikael Holmberg (MP)

Investeringsberedningen

Balanslista/Patrik Månehall 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 44 Dnr KS 2020/122

Svar på motion angående offentligt 
drivna vårdboenden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag samt att avslå motionen. 

Reservationer/Deltar inte i beslutet
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina Bergström-
Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) reserverar sig enligt 
bilaga, handlingsid: Ks 2021.1672.

Linda Ekelund (V) reserverar sig enligt bilaga, handlingsid: Ks 2021.1663.

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

Mona Nihlén (V) har lämnat in motion om offentligt drivna vårdboenden med 
följande lydelse:

”Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar av olika 
privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för äldre, HVB-hem, 
missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild kommun anlita utifrån 
ramavtalet.

Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått uppdraget att göra upphandlingarna 
är att i många fall behövs specialboenden, eller behandlingar, som inte varje enskild 
kommun kan driva i egen regi. 

Vi anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker att istället 
för upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne samordna 
utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de olika kommunerna. 
På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria från vinstintressen.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 44 forts.

Boendeplaceringarna ska bekostas av de kommuner som använder platserna, men 
Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt obesatta 
platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver platser, andra året är 
det andra kommuner.

Idag finns ett offentlig ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av Kommunförbundet Skåne 
och Kommunalförbundet Kronoberg. De arbetar idag med verksamheter inom 
individ- och familjeomsorg. Detta bolag är ett exempel på vad vi vill ska utvecklas. 
En verksamhet som är offentlig ägd och som gör att kommuner samverkar om de 
behov av vårdplatser som finns. 

Detta bolag kan ges ett vidgat uppdrag eller kan fler liknande kommunalt ägda bolag 
utvecklas, inom till exempel LSS och äldreomsorg. Vårdbolag som ägs av 
kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan utnyttjas av de ägande 
kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver göras mer tillgänglig för Skånes 
samtliga kommuner.

Ett system för att samordna den offentliga verksamheten för boenden och 
behandlingar som inte varje enskild kommun kan driva är mycket bättre än privata 
upphandlingar. Vi vill att Tomelilla inom Kommunförbundet Skåne verkar för att en 
modell för gemensamt drivna vårdboenden och behandlingshem utarbetas.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

 Att kommunstyrelsen får i uppdrag verkar för att Kommunförbundet Skåne, 
istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där 
kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig regi.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en 
utredning som utmynnat i följande slutsatser:

Skånes kommuner har ramavtal med leverantörer som verksamheten avropar vid 
behov. Verksamheten har god erfarenhet av de företag som avropats i avtalet och har 
inget att erinra mot att de oftast drivs i privat regi. Därför ser verksamheten inte att 
det finns behov av att ändra driftsformen och att inte konkurrensutsätta de speciellt 
inriktade verksamheterna. 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 44 forts.

Tomelilla kommun ser därför ingen anledning att föreslå Skånes Kommuner att 
utarbeta ett system där kommunerna organiserar de aktuella boendena i offentlig regi.

Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig över motionen får inga ekonomiska konsekvenser. Dessutom är 
förslaget att den ska avstyrkas.

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
Att lämna yttrande på motion föranleder ingen uppföljning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget att 
erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid behov och 
att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför ingen anledning 
att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system där kommunerna 
organiserar de aktuella boendena i offentlig regi. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 27/2021, handlingsid: Ks 2021.920.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 129/2020:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 44 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231/2020:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande.

Vård och omsorgsnämnden § 8/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget att 
erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid behov och 
att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför ingen anledning 
att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system där kommunerna 
organiserar de aktuella boendena i offentlig regi.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32/2021:

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

Kommunstyrelsen § 27/2021:

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Ekelund (V) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till förvaltningen 
för förnyad beredning och i andra hand att kommunfullmäktige ska besluta bifalla 
motionen. 

Gunvor Olsson (C) och Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång - Återremiss
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras i enlighet med Linda Ekelunds yrkande. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras idag.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 44 forts.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.

Nej-röst för Linda Ekelunds förslag om återremiss.

Omröstning
Med 17 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska 
avgöras idag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Ewa Carnbrand (M), Emil 
Ekstrand (M), Leif Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Charlotte Rosdala (C), 
Anette Thoresson (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Per 
Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), Kent Olofsson (SD), 
Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), Anders 
Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Linda Ekelund (V) och 
Solveig Falk (MP).

Beslutsgång - Ärendet
Ordförande ställer därefter proposition på ärendet; bifall på Gunvor Olsson (C) och 
Leif Sandbergs (C) förslag eller bifall till Linda Ekelunds (V) yrkande.

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Gunvor Olsson (C) och Leif Sandbergs (C) förslag

_________

Beslutet skickas till:

Mona Nihlén (V)

Balanslista/Patrik Månehall
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Reservation ärende 21 – Svar på motion angående offentligt drivna vårdboende

Socialdemokraterna reserverar sig mot fullmäktiges beslut att avslå motionen. Motionssvaret belyser 
inte att-satsen och sakfrågan i motionen. Under fullmäktigedebatten informerar KSAU:s ordförande 
om ett gemensamt ägt vårdboende, VOB-syd som Skånes Kommuner äger tillsammans med 
kommuner i Kronoberg, detta borde framgå av motionssvaret. I övrigt saknas utredning kring 
eventuella kostnader samt en bedömning av förslagets för- och nackdelar.

Socialdemokraterna i Tomelilla

Sara Anheden
Vice KF-gruppledare
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 Vänsterpartiet 
 Tomelilla  
  
 
 
 
 
 
 
Tomelilla 2021-03-05 
 
 
 
 
Reservation mot beslut taget i kommunfullmäktige 3 maj 2021 
angående offentligt drivna vårdboenden 
 
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut  
att anta förvaltningens förslag att avslå motionen. 
 
Det förvaltningen genom socialchef Camilla Andersson kallar utredning är mest ett tyckande och 
svarar inte på något sätt på de förslag som ställs i motionen. Påpekandet ”att yttra sig över motionen 
får inga ekonomiska konsekvenser” är dessutom helt irrelevant för frågan, vi hade hellre sett en 
utredning om vilka ekonomiska konsekvenser ett genomförande av motionen hade givit. 
 
Vänsterpartiet i Tomelilla 
 

 
Linda Ekelund 
Vänsterpartiet 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 45 Dnr KS 2020/163

Svar på motion - Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram med följande lydelse:  

” I samband med beslutet om politisk organisation inför mandatperioden 2018-2022 
beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett ungdomsråd. Sedan dess har ett 
ungdomsråd bildats och ett antal ärenden har skickats på remiss till gruppen. 

Någon egentlig arbetsordning eller instruktioner för hur och till vad ungdomsrådet 
ska användas finns inte. Många kommuner tar fram ungdomspolitiskt 
handlingsprogram, bland annat finns det i Simrishamns kommun. En snabb sökning 
bland kommuner runt om i Sverige ger många sätt att ta fram och arbeta med 
ungdomspolitiska frågor. 

I Nordanstigs kommun tas handlingsprogrammet fram i samverkan mellan 
ungdomarna, politiker och tjänstepersoner vart tredje år. Av programmet framgår 
vilka områden som ungdomarna tycker är viktiga att kommunen satsar på, vilka 
områden som behöver förbättras samt hur man kan arbeta för att öka ungdomarnas 
möjlighet till inflytande. 

Det är positivt att Tomelilla kommun har fått igång ett ungdomsråd, nu menar vi att 
det är dags att ta nästa steg, helt i enlighet med barnkonventionens idé, och utveckla 
ungdomarnas möjlighet till verkligt inflytande, mer än att yttra sig över olika remisser. 
Vad anser våra yngre kommunmedborgare behöver göras för att göra Tomelilla 
kommun attraktiv för deras generation nu och framöver?
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 45 forts.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna 

Att Tomelilla Kommun upprättar ett ungdomspolitiskt handlingsprogram, utifrån 
barnkonventionen, som ständigt hålls levande.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020, ksau § 233, att 
remittera motionen till förvaltningen för beredning.

Motionen behandlades vid ungdomsrådets sammanträde den 11 november 2020 där 
rådet beslutade att ställa sig positivt till detta med förhoppning om en egen budget.

Förvaltningen avger följande yttrande:
Sedan 1 januari 2020 utgör FN:s barnkonvention svensk lag. Detta har medfört att 
myndigheter för att säkerställa att rättigheten barnets bästa, art. 3, tillgodoses ska göra 
en prövning inför varje beslut som rör barn. FN:s barnrättskommitté ger exempel på 
några sammanhang i vilka en sådan prövning bör genomföras och utifrån dessa kan 
konstateras att prövningar av barnets bästa inte enbart ska göras vid 
myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn. Prövningar av barnets bästa ska också 
göras i nämndbeslut, beslut i kommun om budget, stadsplanering, beslut i 
landsting/regioner om lokaltrafik, planer för att bygga nya sjukhus. Prövningar av 
barnets bästa ska göras när myndigheter tar fram föreskrifter, allmänna råd, rättsliga 
ställningstaganden, icke-juridiskt bindande stödmaterial och liknande.

En annan av barnkonventionens grundprinciper är art 12 om rätten att komma till 
tals och få sin åsikt beaktad. Denna artikel innehåller en utvecklingsaspekt. Den 
innebär att barnet har rätt att föra fram sina åsikter i den mån barnet är i stånd att 
göra det och att åsikten ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Viktigt i sammanhanget är också art. 8 om barnets rätt till identitet som tydliggör att 
barn inte är en homogen grupp. I barnets identitet ingår aspekter som kön, sexuell 
läggning, nationellt ursprung, religion och trosföreställningar, kulturell identitet, 
personlighet med mera.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 45 forts.

Tomelilla kommun har redan implementerat att barnperspektivet ska beaktas vid 
fullmäktige- och nämndbeslut. Ett ungdomsråd har också införts. Ledamöterna 
utgörs av representanter från skolorna i kommunen. För närvarande saknas 
representation från ungdomar i gymnasieålder. 

Ungdomsrådet träffas en gång i månaden under terminstid och förutom att svara på 
remisser så diskuteras även frågor som kommit upp på skolornas 
elevråd/barnrättsråd. Information ges också om möjligheterna att lämna in 
medborgarinitiativ och att inkomma med synpunkter och klagomål som ungdomarna 
tar med sig tillbaka till sina skolor.

Arbetet med att låta barn och unga komma till tals i frågor som berör dem behöver 
utvecklas ytterligare. Ungdomsrådet, som består av ungdomar som går i fjärde klass 
och uppåt, är engagerade och har många kloka åsikter. De utgör dock en liten grupp 
som ska tycka till om många frågor inom en stor bredd av områden. Vi behöver dock 
hitta kanaler för att nå de ungdomar som inte är med i ungdomsrådet. Det måste 
också vara lätt för ungdomar att engagera sig inom just de områden som de i 
egenskap av individer känner att de är intresserade av. Har någon ett brinnande 
intresse för någon specifik kulturform bör det vara lätt för denne att få reda på att en 
ny kulturplan är under framtagande och kunna tycka till på ett sätt som fungerar och 
känns tryggt för denne. För att kunna uppnå detta behöver vi ta hjälp av 
ungdomarna. 

Genom att tillsammans med ungdomarna arbeta fram ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram skulle vi kunna finna nya former för att arbeta med 
ungdomsdemokrati. Former som är lättillgängliga för ungdomarna och som visar att 
deras åsikter är viktiga och att de aktivt kan påverka i sådana frågor som är viktiga för 
dem. 

Ytterligare en aspekt som är viktig i detta är att om barn och ungdomar i en tidig 
ålder blir lyssnade på och ser att de kan påverka sin omgivning och sin vardag torde 
detta medföra ett engagemang även i vuxen ålder vilket kan leda till ökat intresse för 
att engagera sig politiskt och en förståelse för den demokratiska processen.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 45 forts.

För att ett ungdomspolitiskt handlingsprogram ska få genomslag i samtliga 
verksamheter är det viktigt att samtliga verksamheter medverkar vid framtagandet av 
programmet.

Ekonomiska konsekvenser
Att arbeta fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram bedöms kunna ske inom 
befintlig ram.

Barnperspektivet
Barnperspektivet är beaktat då framtagande av en ungdomspolitisk handlingsplan 
görs för att stärka ungdomsdemokratin i kommunen.

Miljöperspektivet
Själva arbetet med att ta fram en ungdomspolitisk handlingsplan kan inte anses ha 
någon miljöpåverkan. Resultatet av stärkt ungdomsdemokrati torde dock få positiv 
inverkan då invånare som är engagerade i sin närmiljö ofta också värnar om den.

Uppföljning
Uppföljning av denna motion bedöms inte behövas. Uppföljning av en 
ungdomspolitisk handlingsplan bör ske åtminstone en gång per mandatperiod så att 
denne förblir relevant och anpassas efter ungdomarnas behov och förutsättningar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 49/2021, handlingsid: Ks 2021.1404.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 127/2020:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 45 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233/2020:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2021:

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Kommunstyrelsen § 49/2021:

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S), Per-Martin Svensson (M) och Linda Ekelund (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Sara Anheden med fleras förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Sara Anheden (S)

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Utvecklingschef Helena Berlin

Balanslista/Patrik Månehall
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 46 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 4:e kvartalet 
2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
vård och omsorgsnämnden skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av insats 
beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. 
Nämnden ska också löpande anmäla till IVO och revisorerna när ett beslut 
som tidigare rapporterats enligt 28 f § har verkställts. En kommun som inte 
verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar vite.

Inga nya ej verkställda beslut över 90 dagar har rapporterats till IVO 
under perioden.

Tidigare redovisning
Inga beslut att rapportera enligt tidigare redovisning.

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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Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 46 forts.

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 28/2021, handlingsid: Ks 2021.921.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 11/2021:

Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 28/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 47 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom äldre- och 
handikappomsorgen (SoL) 4: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 fjärde kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats till IVO 
som ej verkställda.

För tredje kvartalet 2020 fanns inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL att 
rapportera.

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

§ 47 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
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 29/2021, handlingsid: Ks 2021.922.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 13/2021:

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 29/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 48 Dnr KS 2021/56

Motion angående 
kompetensförsörjningsplan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Anders Throbäck (S) har lämnat in motion om kompetensförsörjningsplan 
med följande lydelse:
” Det räcker inte med att ta fram några förmåner - även om det är en bra början - för 
att locka folk att börja jobba i Tomelilla kommun och sedan tro att man kan behålla 
dem. 

Stort fokus måste tillägnas lön och löneutveckling, en god arbetsmiljö, kontinuerlig 
kompetensutveckling, att få växa i yrket och i sitt ledarskap, samt på vilket sätt 
skolchef och rektorer styr och leder skolan, detta för att vi ska uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare. Vi måste på tjänstemannanivå och politisk nivå ha en 
gemensam syn på hur man långsiktigt ska kunna rekrytera, utveckla och behålla 
anställda inom skolans verksamheter.

Vi konkurrerar med andra kommuner om att få hit duktiga barnskötare, 
förskollärare, lärare, rektorer samt personal inom elevhälsan såsom t.ex. kuratorer 
och specialpedagoger m.fl. 

Detta i en tid då det råder stor brist i Sverige på större delen av dessa kategorier både 
på grund av ett ökat antal som går i pension och av ett ökat antal barn och elever i 
dessa verksamheter. Ska vi lyckas idag räcker det inte med en annons i Platsbanken. 

Kastanjeskolan har t.ex. endast 59,6 procent lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i undervisande ämne. På några skolenheter 
understiger andelen heltidstjänster i engelska och matematik besatta med behöriga 
lärare 50 procent.

Detta måste vi göra något åt, detta är en politisk fråga och kanske en av de viktigaste 
frågorna som vi måste ta oss an för att skolresultaten i Tomelilla kommun ska 
förbättras.
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Justerandes sign

§ 48 forts.

Revisionen är tydliga i rapporten ”Granskning av förutsättningar för likvärdig skola” 
att en kompetensförsörjningsplan behövs inom skolans område.

Som jag ser det ska en kompetensförsörjningsplan vara ett stöd för 
personalplanering, på kort och lång sikt. Den ska även belysa nuvarande och framtida 
kompetensbehov. Den bör även åskådliggöra yttre faktorer som kan påverka 
utbildnings- och rekryteringsbehov.

Då vi i Familjenämnden också fått oss till del att så många som 15 personer slutat på 
individ och familjeomsorgen, IFO de sista två åren varav fyra redan under detta år, så 
föreslår vi att en kompetensförsörjningsplan görs även för IFO. 

Dessa två verksamheter är så sammanflätade och beroende av varandra och så viktiga 
för vår och våra barns framtid.

Därför yrkar jag att

Förvaltningen tillsammans med verksamhetschefer och fackliga företrädare under 
2021 tar fram en kompetensförsörjningsplan både inom Barn och utbildning och 
IFO.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion angående kompetensförsörjningsplan, handlingsid: Ks 2021.1055.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign

Kf § 49 Dnr KS 2021/55

Motion - Kommungemensam familjerätt i 
SÖSK

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Linda Ekelund (V) och Mona Nihlén (V) har lämnat in motion om 
kommungemensam familjerätt i SÖSK med följande lydelse:
”Familjefrågor såsom faderskap, frågor om vårdnad, boende och umgänge, 
adoptioner, samarbetssamtal, namnärenden och umgängesstöd handläggs och utreds 
av familjerätten. Familjerätt omfattar ett brett fält och kräver hög kunskap och 
kompetens i juridik, handläggning, samtalstekniker, medling och utredningsarbete. 
Familjerättens uppgift är att stödja barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. Det är 
alltid barnets behov som är utgångspunkten. Vid en separation kan det uppstå tvister 
där man inte kommer överens om hur barnens situation löses bäst. I det läget kan 
familjerätten kontaktas för att få råd, antingen genom personliga besök eller via 
telefon. Familjerätten utreder även på uppdrag av domstolen.

Idag arbetar en familjerättssekreterare i Tomelilla kommun, två i Simrishamn, en i 
Skurup, två i Ystad och en i Sjöbo.

En SÖSK-gemensam familjerätt skulle innebära ökad kvalitet för kommuninvånarna. 
Genom att inrätta en SÖSK-gemensam familjerätt ökar rättssäkerheten, 
kompetensen och erfarenheten i samtliga kommuner och sårbarheten vid frånvaro 
minskar. Det torde även vara enklare att rekrytera medarbetare till en befintlig 
arbetsgrupp med tillgång till kollegor jämfört med att hitta en kompetent 
familjerättssekreterare som ensam, eller tillsammans med enbart en kollega, ska 
ansvara för kommunens hela familjerätt. Risken för jäv minskar då det finns fler 
familjerättssekreterare att välja bland. Rättssäkerheten ökar då det finns möjlighet att 
arbeta två personer i ärendena och kollegial handledning kan ske vid bedömningar 
och förslag till beslut. Förslagsvis ska den SÖSK-gemensamma familjerätten ha sin 
arbetsplats på en gemensam ort med goda kommunikationer med möjlighet till 
bokning av samtalsrum i samtliga SÖSK-kommuner utifrån behov. Dock anser vi det 
viktigt att överlåta åt berörda nämnder samt familjerättssekreterare att komma fram 
till hur en gemensam familjerätt bäst organiseras och drivs. Det finns minst tre 
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exempel i landet på hur detta kan se ut och tjäna som inspiration; Norra Dalslands 
familjerätt- och familjehemsenhet, Höglandets familjerätt och 
Gislaved/Gnosjö/Värnamo/Vaggeryds gemensamma familjerätt. Erfarenheterna 
från dessa kommuner visar att medarbetarna får mer tid för inläsning, ger stöd till 
varandra, samt att man ligger nära noll i sjukskrivningar. Servicen för 
kommuninvånarna fungerar dessutom även om enskilda medarbetare har semester.

Med ovan argument som bakgrund menar vi också att SÖSK-kommunerna i högre 
grad kommer kunna uppfylla kraven i Barnkonventionens artiklar med en gemensam 
familjerätt. Detta då kvalitén och likvärdigheten i de familjerättsliga processerna 
kommer att öka vilket sammantaget kommer vara till alla berörda barns bästa på 
både individuell och strukturell nivå.

De kostnader som kommer uppstå i samband med utredning och inrättande av en 
SÖSK-gemensam familjerätt anser vi kommer att betala sig redan på ganska kort sikt, 
både i form av ökad kvalité i verksamheten, de arbetsmiljömässiga fördelarna samt de 
besparingar som kommer att göras i verksamheterna som idag hyser familjerätten i de 
olika kommunerna.

Vänsterpartiet i Tomelilla yrkar:

 Att Tomelilla kommun ska verka för att socialnämnderna, eller motsvarande, 
i Ystads, Simrishamns, Sjöbos, Skurups och Tomelillas kommuner skriver 
avtal om att ha en SÖSK-gemensam familjerätt.

 Att inrättandet av en SÖSK-gemensam familjerätt ska tillskjutas de 
ekonomiska medel som krävs.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion - Kommungemensam familjerätt i SÖSK, handlingsid: Ks 2021.1054.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 50 Dnr KS 2021/77

Motion - Erbjud vård- och 
omsorgsstudenter provanställning vid 
avklarade studier

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion - erbjud vård- och omsorgsstudenter 
provanställning vid avklarade studier med följande lydelse:
” Offentlig sektor står för stora utmaningar att säkra kommande kompetensbehov. 
Inte minst gäller detta inom vård och omsorg. Med en befolkning som lever allt 
längre kommer behovet av vård och omsorg öka. Ett sätt att säkra kommande 
personal är att kommunen erbjuder de elever som tar studenten med godkända betyg 
från vård- och omsorgsprogrammet en provanställning, med möjlighet till 
anställning, inom den kommunala vård- och omsorgen. I början av februari var totalt 
27 elever från Tomelilla kommun inskrivna på ett gymnasieprogram med inriktning 
på vård och omsorg. Det innebär att kommunen varje år skulle garantera ca nio 
ungdomar en provanställning när de tar studenten. Vi socialdemokrater menar att 
detta, i kombination med löftet om heltidstjänster, skulle vara ett sätt att öka 
attraktiviteten för ungdomar att vilja jobba med vård och omsorg. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att Tomelilla kommun erbjuder elever från vår kommun som tar 
studenten med godkända betyg vid vård- och omsorgsprogrammet garanteras 
provanställning i kommunens vård- och omsorgsverksamhet.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Beslutsunderlag
Motion - Erbjud vård- och omsorgsstudenter provanställning vid avklarade studier, 
handlingsid: Ks 2021.1599.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/
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Kf § 51 Dnr KS 2021/83

Motion - Cykeldestination

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion om Sydöstra Skåne som 
cykeldestination med följande lydelse: 
”Cykeltrenden ökar i Sverige. Mellan september 2019 och motsvarande månad 2020 
ökade försäljningen av cyklar med 30%. Enligt branschorganisationen rör det sig inte 
enbart om ändrade resvanor till följd av pandemin, intresset att cykla har varit en 
uppgående trend de senaste åren och reslängden ökar.

Bland cyklister anses sydöstra Skåne som ett av de bästa områdena i landet att cykla 
på. Små/mindre vägar och naturen utgör en svårslagen kombination för cykling. 
Samtidigt ökar även intresset för mountainbike. De senaste åren har tre banor byggts 
i området och det finns många naturområden som är attraktiva.

Med de förutsättningar som finns för cykling borde kommunerna i sydöstra Skåne 
dra nytta av den pågående cykeltrenden och arbeta med att utveckla området som 
cykeldestination och cykelturism. Förutom att det förbättra folkhälsan skulle det även 
förbättra miljön.

Socialdemokraterna yrkar därför

att Tomelilla kommun tar initiativ, att tillsammans med övriga kommuner 
i sydöstra Skåne, utveckla vår region som cykeldestination.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Beslutsunderlag
Motion – cykeldestination, handlingsid: Ks 2021.1456.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall

82



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 52 Dnr KS 2021/67

Interpellation angående idrottande bland 
barn och unga

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att ges vid 
nästa fullmäktigesammanträde den 21 juni 2021.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har i interpellation ställd till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Alexander Verweij Svensson (M) framfört följande:
”Redan 2019 kom oroväckande rapporter om hur utbetalt aktivitetsstöd för 
ungdomar sjönk. Ett år senare drabbades vi av en världsomspännande pandemi som 
pågår än. Idrottsföreningar har på olika sätt fått anpassa sig efter nya förutsättningar 
och en del idrotter, inte minst de som bedrivs inomhus har tvingats ställa in sin 
träning. Vi vet sedan tidigare att många ungdomar hoppar av sina idrotter när de 
kommer upp i tonåren. Risken är stor att andelen avhoppare kommer att bli än större 
nu. Idrottsledare oroade sig tidigt i pandemin för att ungdomarna ska hitta andra 
aktiviteter som tar intresset från idrottsaktiviteter och inte återvänder när träningen 
kan börja igen.

Tomelilla kommun beslutade tidigt att föreningar får ansöka om aktivitetsstöd utifrån 
2019 års underlag för att de inte ska tappa ekonomi, något som vi socialdemokrater 
står helt bakom. Risken är dock stor att många föreningar, när pandemin är över och 
deras träning kan bedrivas i normal utsträckning, har färre deltagare och därmed 
kommer få lägre bidrag för sina aktiviteter.  Det är oroande för såväl föreningarnas 
överlevnad som kommande generationers folkhälsa.

Forskning visar på ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och elevers resultat i 
skolan. Det borde därför finnas ett gemensamt intresse för kommunens skolor och 
idrottsföreningar att fler ungdomar har en fysisk sysselsättning på sin fritid.
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Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 

- Vilka åtgärder kommer Tomelilla kommun vidta för att få fler ungdomar att 
söka sig till och stanna kvar inom föreningslivet och fysisk aktivitet?

- Vilka insatser görs för att stärka folkhälsan hos kommunens ungdomar?

- Vilken hjälp och stöd kan föreningar i Tomelilla kommun förväntas från 
kommunen för att klara sin verksamhet när pandemin är över?”

Beslutsunderlag
Interpellation angående idrottande bland barn och unga, handlingsid: Ks 2021.1190.

_________

Beslutet skickas till:

Sara Anheden (S)

Alexander Verweij Svensson (M)

Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 53 Dnr KS 2018/286

Begäran om yttrande angående förlängt 
förordnande som borgerlig 
vigselförrättare samt val av ny borgerlig 
vigselförrättare

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar förorda att Björn Ranelids (-) förordnande som 
borgerlig vigselförrättare förlängs.

Kommunfullmäktige beslutar föreslå Leif Sandberg (C) till ny borgerlig 
vigselförrättare. 

Protokollsanteckningar
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina Bergström-
Darrell, Anders Throbäck, Peter Boström och Anne-Maj Råberg) samt Linda 
Ekelund (V) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga, handlingsid: Ks 2021.1634.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Skåne har den 18 mars 2021 inkommit med begäran om yttrande från 
Tomelilla kommun angående förlängt förordnande av Björn Ranelid som borgerlig 
vigselförrättare i Tomelilla kommun.

Enligt begäran har Björn Ranelid ansökt om att på nytt bli förordnad som borgerlig 
vigselförrättare inom främst Tomelilla kommun. Med anledning av denna ansökan 
efterfrågar länsstyrelsen särskilt besked om hur kommunen bedömer behovet av 
vigselförrättare. Svar ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 15 april 2021. 
Anstånd hos Länsstyrelsen har ansökts och beviljats till den 5 maj 2021.

För närvarande har Tomelilla kommun fem förordnade vigselförrättare, Kenneth 
Strömbeck, Anders Nordmark, Lena Bottner, Björn Ranelid och Charlotta 
Hedström.

Charlotta Hedströms förordnande går också snart ut och Tomelilla kommun ser ett 
behov av minst fem förordnade vigselförrättare. Därför bör Björn Ranelid få förnyat 
förordnande och Tomelilla kommun väljer att föreslå Leif Sandberg (C) till ny 
borgerlig vigselförrättare. 
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Beslutsunderlag
Begäran om yttrande angående förlängt förordnade som vigselförrättare, handlingsid: 
Ks 2021.1604.  

Förslag till beslut under sammanträdet
Charlotte Rosdala (C) yrkar att Tomelilla kommun ska förorda att Björn Ranelids (-) 
förordnande som borgerlig vigselförrättare förlängs samt att kommunfullmäktige 
också ska besluta välja Leif Sandberg (C) till ny borgerlig vigselförrättare.

Tina Bergström-Darrell (S) och Linda Ekelund (V) yrkar att Tomelilla kommun inte 
ska förorda att Björn Ranelid (-) får förlängt förordnande som borgerlig 
vigselförrättare.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Charlotte Rosdalas (C) yrkande. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att Charlotte Rosdalas yrkande.

Nej-röst för att Tina Bergström-Darrell och Linda Ekelunds yrkande.

Omröstning
Med 17 ja-röster mot 7 nej-röster och en ledamot som avstår från att rösta, beslutar 
kommunfullmäktige i enlighet med Charlotte Rosdalas yrkande.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Emil Ekstrand (M), Leif 
Sandberg (C), Maria Mickelåker (C), Charlotte Rosdala (C), Anette Thoresson (C), 
Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Solveig Falk (MP), Per 
Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), Kent Olofsson (SD), 
Thony Blomgren (SD) och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S), Tina Bergström Darrell (S), Anders 
Throbäck (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Linda Ekelund (V).

Avstår: Ewa Carnbrand (M)
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_________

Beslutet skickas till:

Länsstyrelsen Skåne

Björn Ranelid (-)

Leif Sandberg (C)

Löneenheten, Ystad

Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kommunfullmäktige 2021-05-03, punkt 30 
 
 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att Tomelilla kommunfullmäktige ska avstyrka att 
Länsstyrelsen ger Björn Ranelid ett nytt förordnande som borgerlig vigselförrättare i Tomelilla 
kommun. 

Vi är medvetna om att vigselförrättare har vigselrätt i hela Sverige, men anser att de ska föreslås av 
sin hemkommun. 

 
 

 
Linda Ekelund (V)   Tina Bergström Darrell (S) 
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Kf § 54 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Mikael Holmberg (MP) 
som ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Mikael Holmberg (MP) från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige.

Avsägelsen överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 8 mars 2021 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mikael Holmberg (MP) som ledamot i kommunfullmäktige, 
handlingsid: Ks 2021.938.

_________

Beslutet skickas till:

Mikael Holmberg (MP)

Länsstyrelsen Skåne

Löneenheten, Ystad

Förtroendemannaregistret/ Britt Ekstrand
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Kf § 55 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Ronny Cederholm (C) 
som ersättare i överförmyndarnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Ronny Cederholm (C) från uppdraget som 
ersättare i Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd fr o m den 1 juli 2021.

Kommunfullmäktige beslutar utse Lena Eriksson (C) till ny ersättare i Tomelilla-
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd fr o m den 1 juli 2021 istället för Ronny 
Cederholm (C).

Ärendebeskrivning
Ronny Cederholm (C) har den 13 april 2021 inkommit med avsägelse som ersättare i 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd fr o m den 1 juli 2021.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Ronny Cederholm (C) som ersättare i Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd fr o m den 1 juli 2021, handlingsid: Ks 2021.1338.

_________

Beslutet skickas till:

Ronny Cederholm (C)

Lena Eriksson (C)

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Löneenheten, Ystad

Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand

Netpublicator/Olof Hammar
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Kf § 56 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Jonas Olsson (SD) som 
ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
och ledamot i Österlen VA AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Jonas Olsson (SD) från uppdragen som 
ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
ledamot i Österlen VA AB.

Kommunfullmäktige beslutar utse Anne Månäng (SD) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen istället för Jonas Olsson (SD).

Kommunfullmäktige beslutar utse Kent Gustafsson (SD) till ny ledamot i Ystad -
Österlenregionens miljöförbund istället för Jonas Olsson (SD). 

Kommunfullmäktige beslutar utse Per Gustafsson (SD) till ny ersättare i Ystad-
Österlenregionens miljöförbund istället för Kent Gustafsson (SD).

Kommunfullmäktige beslutar utse Kent Gustafsson (SD) till ny ledamot i Österlen 
VA AB istället för Jonas Olsson (SD).

Ärendebeskrivning
Jonas Olsson (SD) har den 27 april 2021 inkommit med avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen, ledamot i Ystad-Österlenregionens miljöförbund och ledamot i 
Österlen VA AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Jonas Olsson (SD) som ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i Ystad-
Österlenregionens miljöförbund och ledamot i Österlen VA AB, handlingsid: Ks 
2021.1507.
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_________

Beslutet skickas till:

Jonas Olsson (SD)

Anne Månäng (SD)

Kent Gustafsson (SD)

Per Gustafsson (SD)

Kommunstyrelsen

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Österlen VA AB

Löneenheten, Ystad

Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand

Netpublicator/Olof Hammar
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Kf § 57 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Anna Sandegren (SD) 
som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anna Sandegren (SD) från uppdraget som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Anders Rosengren (SD) till ny ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden istället för Anna Sandegren (SD).

Ärendebeskrivning
Anna Sandegren (SD) har den 27 april 2021 inkommit med avsägelse som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anna Sandegren (SD) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, 
handlingsid: Ks 2021.1508.

_________

Beslutet skickas till:

Anna Sandegren (SD)

Anders Rosengren (SD)

Kultur- och fritidsnämnden 

Löneenheten, Ystad

Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand

Netpublicator/Olof Hammar
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Kf § 58 Dnr KS 2021/85

Motion - Resurspool Vård och omsorg

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Peter Boström (S) har lämnat in motion om resurspool vård och omsorg med 
följande lydelse:
”Sedan heltid som norm infördes förra året har personalen gång på gång påtalat 
problem med scheman och arbetsmiljö. Den kanske enskilt största kritiken riktas 
mot resurspassen. Att det behövs en del resurspass för att få ihop heltid är svårt att 
komma ifrån. Det är däremot märkligt när en arbetstagare blir insatt på ett resurspass 
på en annan avdelning för att sedan själv behöva bli ersatt på sin ordinarie 
arbetsplats.

I en stor och resurskrävande organisation som vård och omsorg uppstår ständigt 
behov av vikarier som kan gå in och täcka när ordinarie personal är sjuk eller har 
semester. För några år sedan hade Tomelilla en personalpool med utbildad 
tillsvidareanställd personal. Poolen dog ut då personalen efterhand blev permanent 
insatt på tjänster i verksamheten. För att underlätta för personalen och ge möjlighet 
att lägga scheman som gör det möjligt för personalen att kombinera arbetsliv och 
privatliv menar vi att det är dags att återinföra personalpoolen.

Vi yrkar därför

att  Tomelilla Kommun återinför personalpool inom vård och omsorg.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Beslutsunderlag
Motion – Resurspool vård och omsorg, handlingsid: Ks 2021.1513.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 59 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Anders Rosengren (SD) 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anders Rosengren (SD) från uppdraget som 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar utse Anna Sandegren (SD) till ny ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden istället för Anders Rosengren (SD).

Ärendebeskrivning
Anders Rosengren (SD) har den 29 april 2021 inkommit med avsägelse som ledamot 
i kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anders Rosengren (SD) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, 
handlingsid: Ks 2021.1586.

_________

Beslutet skickas till:

Anders Rosengren (SD)

Anna Sandegren (SD)

Kultur- och fritidsnämnden 

Löneenheten, Ystad

Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 60 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Paul Lennartsson (SD) 
som ledamot i familjenämnden och 
ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Paul Lennartsson (SD) från uppdragen som 
ledamot i familjenämnden och ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar utse Anna Sandegren (SD) till ny ledamot i 
familjenämnden istället för Paul Lennartsson (SD).

Kommunfullmäktige beslutar utse Anne Månäng (SD) till ny ersättare i 
familjenämnden istället för Anna Sandegren (SD).

Kommunfullmäktige beslutar utse Anna Sandegren (SD) till ny ersättare i 
kommunstyrelsen istället för Paul Lennartsson (SD).

Ärendebeskrivning
Paul Lennartsson (SD) har den 2 april 2021 inkommit med avsägelse som ledamot i 
familjenämnden och som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Paul Lennartsson (SD) som ledamot i familjenämnden och som 
ersättare i kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.1592.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 60 forts.

_________

Beslutet skickas till:

Paul Lennartsson (SD)

Anna Sandegren (SD)

Anne Månäng (SD)

Kommunstyrelsen

Familjenämnden

Löneenheten, Ystad

Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand

Netpublicator/Olof Hammar
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 61 Dnr KS 2021/89

Interpellation angående VoB Syd

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att ges vid 
nästa fullmäktigesammanträde den 21 juni 2021.

Ärendebeskrivning
Linda Ekelund (V) har i interpellation ställd till familjenämndens ordförande 
Charlotte Rosdala (C) framfört följande:
”VoB Syd är ett vårdbolag som ägs av Skånes kommuner och Kommunalförbundet 
VoB Kronoberg. Vårdbolaget har två skyddade boenden, ett som tar emot vuxna 
samt medföljande barn som utsatts för våld i nära relation och ett som tar emot unga 
kvinnor som är utsatta för hedersvåld och förtryck. Under en tid har dessa boenden 
haft så få placeringar att de riskerar att läggas ned. Boendena startades efter 
uttryckliga önskemål från kommunerna i Skåne och Kronoberg, och håller hög 
kvalitet. Dock är det så att om kommunerna inte placerar i dessa boenden så kommer 
de inte att kunna drivas vidare.

För mig är det självklart att kommunerna i första hand ska använda sig av de 
alternativ som vi själva är med och äger och har inflytande över.

Mina frågor till Familjenämndens ordförande Lotta Rosdala:

 I vad mån placerar Tomelilla barn, familjer, tonåringar och våldsutsatta i de 
boenden som indirekt äger, dvs VoB Syds?

 Om dessa boende inte används, vad är anledningen till detta?

 Om Tomelilla inte använder VoB Syds boenden, vilka används då när 
våldsutsatta behöver placeras?”
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 61 forts.

Beslutsunderlag
Interpellation angående VoB Syd, handlingsid: Ks 2021.1602.

_________

Beslutet skickas till:

Linda Ekelund (V)

Charlotte Rosdala (C)

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 62 Dnr KS 2021/91

Motion om mer gynnsam förskolemiljö

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion om mer 
gynnsam förskolemiljö med följande lydelse:
”För snart 10 år sedan lanserade Naturskyddsföreningen konceptet ”Giftfri 
förskola”, vilket innebär att förskole-verksamheten ska verka för att inventarier och 
annat som barnen kan komma i kontakt med ska vara fria från skadliga ämnen. Det 
handlar om allt ifrån leksaker och elektronik till rengöringsmedel. Detta har även 
Tomelilla kommun anammat.

En del kommuner har därtill vidareutvecklat konceptet för att inbegripa hela 
förskolefastigheten, dvs byggnader och barnens utemiljöer.

Man har då stipulerat kända riskkomponenter inom fastigheterna. Det kan handla om 
plastmattor – PVC och asbest, tryckta syllar – kloranisoler/fenoler, kaseinförekomst i 
betongspackel, kreosothaltigt trä utomhus, däck och tryckimpregnerat virke i barnens 
lekmiljöer, olämpliga växter och otillräckligt solskydd av utemiljön etc.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

 Att Familjenämnden verkar för inventering av våra förskolor för att klarlägga 
olämplig förekomst av material och annat, samt tillse att direkt skadliga och 
enkelt avhjälpta olämpligheter åtgärdas snarast.

och

 Att Familjenämnden i förlängningen tar fram planering över hantering och 
åtgärd av samtliga resterande brister och olämpligheter. Lämpligen vid 
löpande- och planerat underhållsarbete samt vid ombyggnation. Vidare ska 
denna plan fortleva och revideras kontinuerligt, förslagsvis med hjälp av 
underhållsplanen.”
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 62 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion om mer gynnsam förskolemiljö, handlingsid: Ks 2021.1605.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

Kf § 63 Dnr KS 2021/92

Motion om aktiv fritid

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) m.fl. har lämnat in motion om aktiv fritid med följande 
lydelse:
”Det är tid att ta ansvar för barns hälsa. Att bygga nätverk och skapa bra 
förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att 
samhällets olika aktörer hjälps åt och tar sitt ansvar så att våra barn ges möjlighet till 
sysselsättning och en god gemenskap.

Alla barn som vill ska kunna ha en organiserad fritid oavsett förutsättningar. Detta 
kan innebära att samhället behöver ta ett visst ansvar så att barnen kommer ut och 
får prova på olika aktiviteter och får uppleva det positiva med att få vara en del i 
föreningslivet. Detta kan göras tillsammans med socialtjänst och fältare, BUP, 
föreningsliv och näringsliv.

Detta kommer att ställa vissa krav på ledarna i föreningslivet som de kanske redan 
uppfyller. Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för 
barnens välmående och utveckling.

AF och AS kommer ursprungligen från Ängelholms kommun. För att se hur de 
arbetar och till viss del finansierar det gå in på: 
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-
angelholm/aktivitet-forebygger.html 

För att vi i så stor utsträckning ska få våra barn aktiva i föreningslivet tycker vi 
Sverigedemokrater att det är en god idé att titta på om Aktiv Fritid och After Scholl 
skulle kunna implementeras i Tomelilla kommun.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
3 maj 2021

Justerandes sign

§ 63 forts.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

 Att familjenämnden och kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda 
om det är möjligt att införa Aktivitet förebygger och After School i Tomelilla 
kommun.

 Att Tomelilla kommun inför Aktivitet förebygger och After School om 
utredningen visar att detta är möjligt.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion om aktiv fritid, handlingsid: Ks 2021.1622.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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