
TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 juni 2021

Plats och tid Intim i Folkets Park, Tomelilla, den 21 juni 2021, kl. 15.00-19.40 med 
ajournering 16.10-16.15, 17.05-17.25 och 19.05-19.10.

Beslutande Se sidan två.
 

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunsekreterare Thomas Lindberg
Tjänstgörande revisor Ulla-Christina Lindberg (S)

Utses att justera Carina Persson (L) Anders Rosengren (SD)

Justerade paragrafer §§ 64-94

Justeringens plats Digital justering den 29 juni 2021
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Anette Thoresson (C) §§ 64-78, 80-94                  Emil Ekstrand (M) § 79

Justerare
Carina Persson (L) Anders Rosengren (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 21 juni 2021

Datum då anslaget sätts upp 29 juni 2021

Datum då anslaget tas ned 26 juli 2021

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 juni 2021

Justerandes sign

Beslutande
Per-Martin Svensson (M) Ewa Carnbrand (M)
Marianne Åkerblad (M) Emil Ekstrand (M), 1:e vice ordförande, tjg ordf. § 79
Margith Svensson (M) Kenneth Strömbeck (M)
Leif Sandberg (C) Maria Mickelåker (C)
Magnus Nilsson (C) Charlotte Rosdala (C) 
Fatlum Avdullahu (C) Anette Thoresson (C), ordförande §§ 64-78, 80-94
Anders Larsson (C) Carina Persson (L)
Bo Herou (KD) Sara Anheden (S) §§ 64-84, 86-94
Torgny Larsson (S) Ida Bornlykke (S) 
Tina Bergström-Darrell (S) Anders Throbäck (S) 
Inger Åbonde (S) Peter Boström (S)
Helén Bladh (S) Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande
Mona Nihlén (V) §§ 64-79, 81-94 Solveig Falk (MP)
Per Gustafsson (SD) Paul Lennartsson (SD) 
Per-Olof Örnsved (SD) Anders Rosengren (SD)
Kent Olofsson (SD) Tina Malm (SD)
Thony Blomgren (SD) Jonas Olsson (SD)
Kent Gustafsson (SD)

Tjänstgörande ersättare
Alexander Verweij Svensson (M) istället för Sander Dijkstra (M)
Lennart Johansson (M) istället för Bertil Fredlund (M)
Bengt Högborg (C) istället för Gunvor Olsson (C)
Kristin Skoog (S) §§ 64-81, 83-94 istället för Sejdi Karaliti (S)
Figge Bergquist (V) istället för Linda Ekelund (V)
Birger Hörberger (SD) istället för Martin Åkesson (SD)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
21 juni 2021

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige

§ 64 Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
§ 65 Frågor
§ 66 Informationsärenden
§ 67 Informationsärende - Revisorernas granskning av samverkan kring barn och 

unga i behov av samordnade insatser
§ 68 Informationsärende - Ytterligare förlängning av lag om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen
§ 69 Svar på interpellation angående idrottande bland barn och unga
§ 70 Svar på interpellation angående VoB Syd
§ 71 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige 2022-2026
§ 72 Budget 2022 – Skattesats
§ 73 Taxor och avgifter 2022
§ 74 VA-taxa 2022
§ 75 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024
§ 76 Strategi för medborgardialog
§ 77 Nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun
§ 78 Svar på motion - Vässa SYSAV:s mål, minska förbränningen
§ 79 Årsredovisning för 2020 - AV Media Skåne
§ 80 Årsredovisning för 2020 - Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
§ 81 Årsredovisning 2020 – Kommuninvest
§ 82 Årsredovisning 2020 - Österlens Folkhögskola
§ 83 Årsredovisning 2020 - Leader Sydöstra Skåne
§ 84 Årsredovisning 2020 - Biogas Ystad-Österlen
§ 85 Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2020
§ 86 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och 

handikappomsorgen (SOL) 1: a kvartalet 2021
§ 87 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) 1: a kvartalet 2021
§ 88 Motion om offentlig toalett i Brösarp
§ 89 Avsägelse från Vilda Rosenblad (MP) som ersättare i kommunfullmäktige
§ 90 Motion träd mot träd
§ 91 Motion angående utbildning för personalutskottet
§ 92 Motion angående tekniskt vatten till pooler
§ 93 Motion angående vattentunna
§ 94 Motion - Larmgrupp
_________
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 64   

Sammanträdets öppnande, upprop och 
val av justerare

Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 11 juni 
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 11 
juni 2021.

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat, varefter sekreteraren genomför 
upprop.

Val av justerare förrättas enligt sidan 1 till detta protokoll.

_________
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 65 Dnr KS 2021/6

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar att Thony Blomgrens (SD) fråga till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) får ställas och besvaras 
vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige eftersom Sander Dijkstra inte är 
närvarande.

Kommunfullmäktige beslutar att Mona Nihléns (V) fråga till vård och 
omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) får ställas.

Kommunfullmäktige beslutar att Sara Anhedens (S) fråga till vård och 
omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) får ställas.

Kommunfullmäktige beslutar att Sara Anhedens (S) fråga till familjenämndens 
ordförande Charlotte Rosdala (C) får ställas.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde den 3 maj 2021 att Ida 
Bornlykkes (S) fråga till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad 
(M) fick ställas.

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?”
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 65 forts.

Vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) svarar 
följande:
”Heltidsresan är ett utvecklingsavtal 2016-2024 mellan Kommunal och SKR där 
målet är att heltid ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. 
Heltidsarbete som norm har inneburit och innebär utmaningar för verksamheten 
men också en möjlighet för arbetstagarna.

Under kort tid gick Tomelilla från att vara en av de kommuner med lägst antal 
heltidstjänster till att vara en av de 100 kommuner som har flest heltidstjänster. 
Planeringen pågick i samverkan under 2018 och 2019 med föreläsningar och 
workshops. 

I december 2019 gick LSS in i förändringsarbetet och i mars 2020 tillkom 
äldreomsorgen. Riskbedömningar har gjorts tillsammans med skyddsombud bland 
annat på hälsosamma scheman, resurspass, samplanering och nattarbetstid. 
Handlingsplaner har tagits fram enligt följande:

 följa sjuktalen

 följa upp enskildas arbetsmiljö och upplevelse vid medarbetarsamtal

 revidera rutiner

 revidera schemaläggningsprocessen

 se över grundplaneringen

 se över bemanningskraven

 avstämningar på arbetsplatsträffar

 utse introduktionsansvariga på varje enhet

Samverkan och samarbete med huvudskyddsombud och fackliga representanter är 
viktigt och upplevs fungerande. Vikten av samarbete i arbetsmiljöfrågor är 
fundamental där parterna tillsammans bär ansvar att lyfta risker och brister för att 
undvika och förebygga ohälsa, skador och tillbud.

Verksamhetens arbetsmiljöarbete följs upp på flera sätt. Förutom medarbetarsamtal 
är det årsuppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarundersökning och 
skyddskommitté i samverkan minst tre gånger per år.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 65 forts.

Verksamheten har under mer än ett år haft en extremt hård belastning på grund av 
pandemin. Sjuktalen har ökat från 5,7 till 9,9 procent under perioden. Vissa enheter 
har haft över 20 procent frånvaro under perioder beroende av sjukdom och 
restriktioner.

Vikariebehovet har ökat drastiskt. Detta har också påverkat brukarna. Trots att det 
då kommer ny personal så består den i stor utsträckning av personer med 
tillsvidareanställning med erfarenhet och kompetens. Detta skapar trygghet och 
gynnar kvalitet och kontinuitet i verksamheten.”

Mona Nihlén (V) har till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne 
Åkerblad (M) framställt följande fråga:
”Det råder oro i flera arbetsgruppen inom vård och omsorg med sjukskrivning och 
personal som slutar som följd. Sjuksköterskor och fysioterapeuter, som har kontaktat 
pressen och även presidiet direkt, vädjar om att bli lyssnade på, de känner sig 
överkörda och deras kunskaper och kompetens tas inte till vara. Vi i vård och 
omsorgsnämnden ska verka för våra brukares och patienters bästa, absolut!, men då 
är det viktigt att vi har trygg och stabil personal som kan och känner sina brukarna 
och som har vår tillit och förtroende.

Inte är det väl så att vård och omsorgsnämndens ordförande är helt kallsinnig när det 
gäller personalens arbetsmiljö?

- Vad tänker du måstegöras för att förbättra arbetsmiljön för vår personal?”

Vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) svarar 
följande:
”Vård och omsorgsverksamheten arbetar på nämndens uppdrag. Detta innebär att 
hantera och verkställa verksamheten där också arbetsmiljön är en stor del.

Gällande den strukturförändring som omskrivits och debatterats är det en åtgärd som 
nu är verkställd i verksamheten. Det finns i vår kommun dels ett överskott på 
särskilda boendeplatser för äldre, dels lokaler som ska frånträdas och ersättas med 
andra.

Arbetsmiljöansvaret är delegerat i verksamheten ner till respektive enhetschef. Det är 
således enhetschefen som tillsammans med sina medarbetare arbetar med 
arbetsmiljön inom respektive enhet. Enskildas arbetsmiljö hanteras naturligtvis 
individuellt utifrån aktuellt läge; också det av respektive enhetschef.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 65 forts.

Anledningen till att verksamheten behöver göra en omfördelning av enhetschefernas 
uppdrag är dels tillkommande uppdrag, dels obalans i deras arbetsmiljö. Med en klar 
struktur och med en tydlig delaktighet, ges förutsättningar för tydlig utveckling för 
bästa möjliga arbetsmiljö och bästa möjliga leverans mot våra medborgare.

Det enda som praktiskt skett från och med juni är att ett antal medarbetare fått ny 
chef och att chefernas ansvar har förändrats.

Med förändringen har arbetsmiljön för enhetscheferna jämnats ut med mer likvärdiga 
uppdrag.”

Sara Anheden (S) har till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne 
Åkerblad (M) framställt följande fråga:
”Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 november förra året beslutades att 
personlig assistans skulle läggas ut enligt LOV. Nu har ett halvår gått sedan beslutet 
och jag vill därför fråga vård- och omsorgsnämndens ordförande hur många företag 
som anmält intresse för att utföra uppdraget åt Tomelilla kommun?”

Vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) svarar 
följande:
”Anbudsförfrågan har ännu inte gått ut. Andra saker har fått prioriteras högre.”

Sara Anheden (S) har till familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) 
framställt följande fråga:
”En del människor lever i socialt utanförskap och är i behov av försörjningsstöd för 
sin dagliga livsföring saknar tillgång till datorer och smarta mobiltelefoner. Inte sällan 
finns en godman eller förvaltare inblandad. 

På kommunens hemsida framgår det hur man ansöker om försörjningsstöd. Personer 
som återkommande ansöker hänvisas till att ansöka digitalt där det krävs bank-Id för 
att skicka in ansökan. Att ha ett bank-Id är ingen allmän rättighet i Sverige och inte 
sällan är det just den gruppen medborgare som har behov av försörjningsstöd som 
inte får bank-Id. 

Personer som inte har tillgång till dator hänvisas till digitala hjälpen. Om det av 
någon anledning, t.ex teknikproblem, just då inte fungerar att ansöka, får de besked 
att återkomma en annan dag. Alternativet att ansöka på en blankett tillåts inte!
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 65 forts.

Jag vill mot bakgrund av detta ställa följande fråga till familjenämndens ordförande

- På vilka grunder tillåter nämnden att medborgare att enbart ansöka om 
försörjningsstöd digitalt?”

Familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) svarar följande:
”Ingen tvingas att ha bank-id eller att söka försörjningsstöd digitalt.

Om en klient inte kan hantera eller har möjlighet att söka försörjningsstöd digitalt, 
kan man få hjälp av Digitala hjälpen på kommunhuset. De hjälper dig genom 
processen. Skulle tekniken krångla får man prova vid ett annat tillfälle. Det är ju så 
för oss alla att tekniken strular ibland.

Det finns klienter som är undantagna digital ansökan (t ex om man inte har bank-id) 
utifrån en individuell bedömning av ansvarig handläggare. Sedan årsskiftet är det 14-
20 % pappersansökningar, resten sker digitalt.

Det strävas efter att göra det så enkelt som möjligt, och att varje individ i 
förlängningen ska bli självständiga.

Jag förutsätter att eventuella klagomål från klienter gällande digital ansökan 
rapporteras och utreds enligt rutinen. Men jag ska be verksamheten att ta upp vikten 
av klagomålsrapportering, med både handläggare och Tomelilla Direkt. Inga skriftliga 
klagomål härlett till frågan har inkommit under 2021.”

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

Svar på fråga från Ida Bornlykke (S), handlingsid: Ks 2021.2302.

Fråga angående GC-väg till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra 
(M) från Thony Blomgren (SD), handlingsid: Ks 2021.2313.

Fråga om omsorgspersonalens arbetsmiljö till vård och omsorgsnämndens 
ordförande Marianne Åkerblad (M) från Mona Nihlén (V), handlingsid: Ks 
2021.2315.

Fråga angående LOV till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad 
(M) från Sara Anheden (S), handlingsid: Ks 2021.2326.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 65 forts.

Fråga försörjningsstöd till familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) från 
Sara Anheden (S), handlingsid: Ks 2021.2327.

_________
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 66    

Informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Underrättelse från länsstyrelsen om ny ledamot, Solveig Falk (MP), och om ny 
ersättare för ledamot, Vilda Rosenblad (MP), i kommunfullmäktige.

Underrättelse från länsstyrelsen om ny ledamot, Kenneth Strömbeck (M), och om ny 
ersättare för ledamot, Per Jeppsson (M), i kommunfullmäktige.

Tre medborgarinitiativ har inkommit under perioden 22 april och 8 juni 2021:

 Medborgarinitiativ – Föreningsutvecklare i Tomelilla kommun

 Medborgarinitiativ – Utegym i Onslunda

 Medborgarinitiativ – Ishall i Tomelilla

Fem motioner har inkommit under perioden 22 april och 8 juni 2021:

 Motion – Cykeldestination  

 Motion – Resurspool Vård och omsorg

 Motion om mer gynnsam förskolemiljö

 Motion om aktiv fritid

 Motion om offentlig toalett i Brösarp

En interpellation har inkommit under perioden 22 april och 8 juni 2021:

 Interpellation angående VoB Syd
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 66 forts.

Beslutsunderlag
Beslut – Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Dnr 201-
20596-2021, handlingsid: Ks 2021. 2009.

Beslut – Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Dnr 201-
20586-21, handlingsid: Ks 2021.2010.

Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ 2021-06-08, handlingsid: Ks 
2021.2330.

Information över inkomna motioner och interpellationer 2021-06-08, handlingsid: 
Ks 2021.2331.

_________
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 67 Dnr KS 2021/32

Informationsärende - Revisorernas 
granskning av samverkan kring barn och 
unga i behov av samordnade insatser

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Region Skånes styrgrupp för revisionssamverkan i Skåne skickade i juni 2020 en 
inbjudan till revisorerna i Tomelilla om att delta i granskningen. Revisorerna 
beslutade den 18 juni 2020 att delta och att göra det genom att använda den konsult, 
Helseplan Consulting Group AB, för granskningen som upphandlades av Region 
Skånes revisionskontor.

Granskningen har genomförts under oktober 2020-februari 2021. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan 
Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga med behov av 
samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma regelverk.

Tjänstgörande revisor Ulla-Christina Lindberg (S) föredrar granskningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Missivskrivelse Granskning av samverkan kring barn och unga i behov av 
samordnade insatser, signerad, handlingsid: Ks 2021.666.

Rapport Granskning av samverkan kring barn och unga Tomelilla, handlingsid: Ks 
2021.573.

Familjenämnden § 49/2021, handlingsid: Ks 2021.1705.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 67 forts.

Tidigare behandling
Revisorerna § 10/2021:

Revisorerna beslutar följande

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av samverkan kring barn och 
unga i behov av samordnade insatser” med handlingsid: Ks 2021.573

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid 
Ks 2021.666 till familjenämnden för yttrande senast 2021-05-01 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom.

- Att granskningen ska ingå i ansvarsprövningen för 2021.

Familjenämnden § 49/2021:

Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande i ärendebeskrivningen.

Revisorerna § 25/2021:

Revisorerna beslutar att lägga familjenämndens yttrande till handlingarna.

Revisorerna beslutar också att översända beslut samt familjenämndens yttrande till 
Region Skånes revisionskontor och Helseplan AB med anledning av de synpunkter 
som framförts i yttrandet från familjenämnden.

_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 68 Dnr KS 2020/118

Informationsärende - Ytterligare 
förlängning av lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

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

Regeringen har nyligen lagt fram en proposition om att lagen ska förlängas ytterligare 
till den 31 september 2021, men redan finns ytterligare förslag om förlängning till 
den 31 januari 2022. Lagändringen har ännu inte antagits av riksdagen.

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

Tomelilla kommun ser inte det som ett alternativ att själv genomföra denna tillsyn. 
Miljöförbundet har betydligt bättre möjligheter att klara av det eftersom de har 
genomfört denna tillsyn under hösten 2020 och våren 2021. Därför bör 
tillsynsuppgifterna som följer av kommande förlängningar av lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen även fortsättningsvis ska skötas av Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.

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

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

Miljöperspektivet
Frågan berör inte miljön nämnvärt.
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Uppföljning
Lagen är tillfällig och ska i första hand gälla till den 31 september 2021. Om inte 
lagen förlängs så avslutas miljöförbundets uppdrag automatiskt vid denna tidpunkt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 67/2021, handlingsid: Ks 2021.2243.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom att kommunstyrelsens 
ordförande Per-Martin Svensson (M) med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 
beslutar att tillsynsuppgifterna som följer av kommande förlängningar av lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen även fortsättningsvis ska skötas av 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Kommunstyrelsen § 67/2021:

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

_________
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Svar på interpellation angående 
idrottande bland barn och unga

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

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 forts.

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

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander Verweij Svensson (M) 
lämnar följande svar:
”Under hösten kommer kultur- och fritidsnämnden ha en diskussion om nämnden 
ska ge föreningarna möjlighet att inför 2022 välja om de vill ansöka om 
aktivitetsstödet på volymen 2019. Detta för att utjämna pandemins effekter för antal 
aktiva i föreningarna. 

Ett sätt att låta barn och ungdomar pröva på olika aktiviteter är att använda sig av 
fritidschecken. Kommunen kommer att under hösten att marknadsföra den igen. 

Föreningsliv är en modell för att aktivera sig, men det finns även andra sätt att vara 
kvar i fysisk aktivitet. Den aktivitetspark som finns i Tomelilla tätort är en populär 
plats där olika åldrar träffas. I dess närhet finns även andra möjligheter att utöva 
fysisk aktivitet. 

Padel har blivit populärt och det finns ett antal sådana i kommunen. Dessa är 
antingen utomhus eller inomhus. Padel har blivit en sport som kan nyttjas av många 
ungdomar, vilket är positivt. Padel är också en sport med få regler och därmed lägre 
tröskel att förstå sporten.

Folkhälsa är ett område som många nämnder har ansvar för. Elevhälsan i kommunen 
gör varje år en undersökning/kartläggning av elevers folkhälsa. Den sammanställs 
sedan, enligt uppgift, sedan i en analys. Jag har inte tagit del av den. Det är en analys 
som jag anser att kultur- och fritidsnämnden bör ta del av när analysen är färdigställd. 
Alla de aktiviteter som görs inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
bidrar till att öka eller bibehålla folkhälsa för alla personer oavsett ålder. Det förslag 
som finns om nytt lokalt aktivitetsstöd innebär att ungdomar upp till 25 år även 
omfattas av systemet och därmed tar kommunen större ansvar än tidigare.

Ingen vet hur samhället ser ut efter pandemin. Det kan finnas såväl positiva som 
negativa effekter för föreningarna. Vi vet heller inte när pandemin är slut. För att få 
bättre inblick och kunskap kommer därför kultur- och fritidsnämnden bjuda in 
föreningarna till digital dialog under hösten för att lyssna in föreningarnas olika 
behov och utmaningar.”

Tina Bergström-Darrell (S), Leif Sandberg (C), Per-Martin Svensson (M) och Bo 
Herou (KD) deltog också i debatten.
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Beslutsunderlag
Svar på interpellation från Sara Anheden (S) angående idrottande bland barn och 
unga, handlingsid: Ks 2021.2301. 

Kommunfullmäktige § 52/2021, handlingsid: Ks 2021.1786.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 52/2021:

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

_________

Beslutet skickas till:

Sara Anheden (S)

Alexander Verweij Svensson (M)

Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 70 Dnr KS 2021/89

Svar på interpellation angående VoB Syd

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa sammanträde 
med kommunfullmäktige den 20 september 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?”

Familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) lämnar följande svar:
”

1. Tomelilla kommun placerar barn, unga och familjer på boenden som drivs av 
Skånes Kommuners delägda bolag VoB Syd AB, vid olika tillfällen. I 
förhållande till folkmängd placerar Tomelilla kommun relativt sett mer än vår 
befolkning motsvarar hos VoB Syd AB. 
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VoB Syd AB har en erkänt hög kvalitet och god kundnöjdhet som jag personligen 
gärna ser att vi placerar hos, när det är möjligt och det motsvarar de behov vi har i de 
enskilda fallen, som ju är vårt viktigaste fokus.

2. När det gäller skyddat boende har Skånes Kommuner eller SKR inget 
ramavtal med VoB Syd AB i dagsläget. Vad avser familjehemsvård finns 
ramavtal genom Skånes Kommuner. För placeringar av HVB-för barn och 
unga, så pågår upphandling vilken förväntas bli klar under denna månad. 

Under 2020 köpte Tomelilla kommun tjänster från VoB Syd AB för 1 753 151 kr. 

När det gäller köp av placeringar och behandlingar så är Tomelilla kommun likt alla 
kommuner bundna följa Lagen om offentlig upphandling. Vi tillämpar 
ramavtalsavrop beroende på vilka individuella behov som föreligger i varje enskilt 
fall. Skånes Kommuners jurister har i en analys i april 2020, fastslagit att VoB Syd AB 
behöver upphandlas för att kunna avropas. Upphandling av skyddat boende kommer 
göras av Skånes Kommuner under 2022.

3. Under 2021 har Tomelilla kommun gjort placeringar för våldsutsatta på:

Kristianstads stad

Patia AB

Vejbyhem VoB AB

Landskrona stad 

Helsingborgs stad”

Beslutsunderlag
 Interpellationssvar angående VoB Syd, handlingsid: Ks 2021.2292.

Kommunfullmäktige § 61/2021, handlingsid: Ks 2021.1798.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 61/2021:

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

_________

Beslutet skickas till:

Linda Ekelund (V)

Charlotte Rosdala (C)

Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 71 Dnr KS 2020/145

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
2022-2026

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter 
mandatperioden 2022–2026, det vill säga ett oförändrat antal i förhållande till 
mandatperioden 2018–2022.

Reservation
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Paul Lennartsson, Per-Olof 
Örnsved, Anders Rosengren, Kent Olofsson, Tina Malm, Thony Blomgren, Jonas 
Olsson, Kent Gustafsson och Birger Hörberger) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om 31 ledamöter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen fick i uppdrag att bland annat 
lämna förslag på antalet ledamöter i fullmäktige mandatperioden 2022–2026. 

Enligt direktivet ska beredningen lämna förslag på antalet ledamöter senast i oktober 
2021 eftersom kommunallagen 5 kap 7 § stadgar att beslut om att ändra antalet 
ledamöter i fullmäktige måste fattas senast i februari månad valåret.

Organisations- och arvodesberedningen har lagt upp sitt arbete på sådant sätt att de 
frågor som behöver vara klara först också behandlas först. Därför har frågan om 
antalet ledamöter i fullmäktige behandlats med förtur. 

Beredningen har diskuterat frågan vid tre sammanträden och en majoritet av 
beredningens ledamöter anser att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter 
även under mandatperioden 2022–2026.

Kommunfullmäktige behöver enbart fatta beslut om antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige om antalet ska förändras. Trots detta föreslår organisations- och 
arvodesberedningen att kommunfullmäktige ska ta upp frågan för behandling och 
besluta att nuvarande antal på 41 ledamöter kvarstår även mandatperioden 2022–
2026.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter 
mandatperioden 2022–2026, det vill säga ett oförändrat antal i förhållande till 
mandatperioden 2018–2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 63/2021, handlingsid: Ks 2021.2239.

Tidigare behandling
Organisations- och arvodesberedningen § 1/2021:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 
Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter mandatperioden 2022–2026, det 
vill säga ett oförändrat antal i förhållande till mandatperioden 2018–2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter 
mandatperioden 2022–2026, det vill säga ett oförändrat antal i förhållande till 
mandatperioden 2018–2022.

Kommunstyrelsen § 63/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter 
mandatperioden 2022–2026, det vill säga ett oförändrat antal i förhållande till 
mandatperioden 2018–2022.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M), Sara Anheden (S), Leif Sandberg (C), Magnus Nilsson (C), 
Bo Herou (KD) och Mona Nihlén (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) yrkar att Tomelilla 
kommunfullmäktige ska ha 31 ledamöter mandatperioden 2022-2026.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Per-Martin Svensson med fleras förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
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Ja-röst för att Per-Martin Svensson (M) med fleras yrkande.

Nej-röst för att Per Gustafssons och Thony Blomgrens (SD) yrkande.

Omröstning
Med 31 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Per-
Martin Svensson med fleras yrkande.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M), 
Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander 
Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Carina Persson 
(L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), 
Tina Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström 
(S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Kristin Skoog (S), Mona Nihlén (V), 
Figge Bergquist (V) och Solveig Falk (MP).

Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo Örnsved (SD), 
Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD), Thony Blomgren 
(SD), Jonas Olsson (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger Hörberger (SD).
_________

Beslutet skickas till:

Valnämnden

Kanslichef Johan Linander

Kommunsekreterare Thomas Lindberg
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Kf § 72 Dnr KS 2020/179

Budget 2022 - Skattesats

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad, 20,61 
kronor.

Ärendebeskrivning
Förslag om oförändrad skattesats, dvs 20,61 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad, 20,61 
kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 56/2021, handlingsid: Ks 2021.2232.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad, 20,61 
kronor.

Kommunstyrelsen § 56/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad, 20,61 
kronor.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) och Sara Anheden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandberg och Sara Anhedens förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström   
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Taxor och avgifter 2022

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2021.2163, med undantag av vård och omsorgs taxor som 
återremitteras till förvaltningen för förnyad beredning utifrån kommande behandling 
av motion angående höjt förbehållsbelopp.

Ärendebeskrivning
Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för 
år 2022. 

Ekonomiska konsekvenser
Taxor och avgifter utgör en del av de grundförutsättningar som budget 2022 är 
uppbyggd på.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i de fall taxor och avgifter berör barn.

Miljöperspektivet
Miljöperspektivet är inte aktuellt att beakta i detta beslut.

Uppföljning
Utfallet av fastställda taxor och avgifter följs upp i samband med de tre årliga 
uppföljningarna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 57/2021, handlingsid: Ks 2021.2233.

Taxor och avgifter 2022, handlingsid: Ks 2021.2163.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 57/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2022 i enlighet med bifogat 
förslag, handlingsid: Ks 2021.2163.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att till kommunfullmäktiges 
sammanträde den 21 juni utreda hur avgifter för hemtjänst och/eller hemsjukvård (s. 
11 Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2022), nivå 0 om 380 kr, 
är beräknad.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mona Nihlén (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att vård 
och omsorgs taxor ska återremitteras till förvaltningen för förnyad beredning utifrån 
kommande behandling av motion angående höjt förbehållsbelopp.

Marianne Åkerblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Marianne Åkerblads förslag.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att Marianne Åkerblads (M) yrkande.

Nej-röst för att Mona Nihléns (V) yrkande.
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Omröstning
Med 23 nej-röster mot 18 ja-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
Mona Nihléns yrkande.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M), 
Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander 
Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Carina Persson (L) 
och Bo Herou (KD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), 
Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Kristin Skoog (S), Mona Nihlén (V), Figge 
Bergquist (V), Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD), 
Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger 
Hörberger (SD).
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Vård och omsorgsnämnden

Familjenämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Kanslichef Johan Linander

Kommunikationschef Katrin Högborn

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Planchef Karl Gustavsson
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Bygglovschef Kerstin Torseke-Hulthén

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist

Kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt

KFS/Johanna Kandell
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VA-taxa 2022

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2022 enligt förslag, handlingsid, Ks 2021.2161.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2022 enligt förslag, handlingsid, Ks 2021.2161.

Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna taxan utgår från de kostnader som VA kollektivet beräknas ha 
kommande verksamhet.

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
Utfallet av taxan följs upp i samband med de tre årliga uppföljningstillfällena.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2022 enligt förslag, handlingsid, Ks 2021.2161.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2021.2162.

VA- taxan för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, 
handlingsid: Ks 2021.2161.
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VA taxa 2022 för Tomelilla kommun, Österlen VA AB § 31 2021-03-11, handlingsid: 
Ks 2021.2160.

Tidigare behandling
Österlen VA AB § 31/2021:

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige i Tomelilla fastställa taxan för vatten 
och avlopp för verksamhetsåret 2022 enligt Österlen VA:s förslag.

Kommunstyrelsen § 58/2021:

Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för vatten och avlopp för 
verksamhetsåret 2022 enligt förslag, handlingsid, Ks 2021.2161.

_________

Beslutet skickas till:

Österlen VA

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

KFS/Johanna Kandell
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Kf § 75 Dnr KS 2020/179

Mål och budget 2022 med plan för 2023-
2024

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.
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Reservation
Den moderata gruppen (Per-Martin Svensson, Ewa Carnbrand, Marianne Åkerblad, 
Emil Ekstrand, Margith Svensson, Kenneth Strömbeck, Alexander Verweij Svensson 
och Lennart Johansson), den centerpartistiska gruppen (Leif Sandberg, Maria 
Mickelåker, Magnus Nilsson, Charlotte Rosdala, Fatlum Avdullahu, Anette 
Thoresson, Anders Larsson och Bengt Högborg), Carina Persson (L) samt Bo Herou 
(KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Mål och budget för 2022, med plan 2023-2024, för Tomelilla kommun, behandlades 
på kommunstyrelsen den 2 juni 2021 och i kommunfullmäktige 21 juni 2021. 

Beslutet innebär:

 Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning 2022

 Fastställande av resultat- och balansbudget för 2022-2024
 Fastställande av ramar för driftsbudget 2022
 Fastställande av låneram för år 2022
 Fastställande av borgensramen och borgensavgift för kommunala bolag 

för år 2022
 Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven
 Beslut om särskilda uppdrag

Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar kommunstyrelsens förslag till 
budget.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att Tomelilla kommun har en god ekonomisk hushållning. 

Barnperspektivet
Förslaget innehåller särskilda satsningar för att stärka arbetet ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv.

Miljöperspektivet
Förslaget innehåller satsningar som bland annat innebär lägre miljöpåverkan.
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Uppföljning
Budgeten kommer att följas upp vid tre tillfällen under kommande år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid; 
Ks 2021.2158.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans 
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag

 En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och 
fritidsnämnden senast i oktober 2022.

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.
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 Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom 
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 
2022.

 En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade 
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 59/2021, handlingsid: Ks 2021.2235.

Mål och budget 2022 med plan 2023-2024, handlingsid: Ks 2021.2158.

Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Ks 
2021.2325.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 59/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2022 med plan för 2023-2024 handlingsid; 
Ks 2021.2158.

Kommunfullmäktige beslutar att de finansiella målen i detta dokument tillsammans 
med de av nämndernas och styrelsens föreslagna verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning utgör god ekonomisk hushållning för Tomelilla kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2022-2024 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2022 i 
enlighet med förslaget i detta dokument.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.
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Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.

Särskilda uppdrag

 En uppföljning av fritidschecken och ungdomssatsningen sker till kultur och 
fritidsnämnden senast i oktober 2022.

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 Analys av hur medel för trygghetsskapande åtgärder ska fördelas inom 
investerings- respektive driftbudget redovisas till kommunstyrelsen i februari 
2022.

 En återrapport samt analys av möjlig väg för att öka andel närproducerade 
livsmedel redovisas till samhällsbyggnadsnämnden i april 2022.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C), Per-Martin Svensson (M), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sara Anheden (S), Mona Nihlén (V) och Anders Throbäck (S) yrkar bifall till 
Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: KS 
2021.2325, samt till kommunstyrelsens förslag att-satserna 5-9:

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 
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Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till följande särskilda uppdrag som tilläggsyrkande:

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Beslutsgång 1 – huvudförslag budget
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandberg med fleras yrkande.

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att Leif Sandberg (C) med fleras yrkande.

Nej-röst för att Sara Anheden (S) med fleras yrkande.
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Omröstning
Med 23 nej-röster mot 18 ja-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Sara 
Anheden med fleras yrkande.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M), 
Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander 
Verweij Svensson (M), Lennart Johansson (M), Leif Sandberg (C), Maria 
Mickelåker (C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), 
Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Carina Persson (L) 
och Bo Herou (KD).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Tina 
Bergström Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), 
Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Kristin Skoog (S), Mona Nihlén (V), Figge 
Bergquist (V), Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Peo 
Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD), 
Thony Blomgren (SD), Jonas Olsson (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger 
Hörberger (SD).

Beslutsgång 2 – tilläggsyrkande plastprodukter
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande.

Beslutsgång 3 – tilläggsyrkande förebyggande 
arbete IFO/Polis
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande.

Beslutsgång 4 – tilläggsyrkande hållbarhetsarbete
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandbergs yrkande.
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_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Familjenämnden

Vård och omsorgsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden

Revisorerna

Valnämnden

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Socialchef Camilla Andersson

Skolchef Johan Holmqvist

Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink
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Strategi för medborgardialog

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och 
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av 
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla 
kommunfullmäktige representerat parti bildas.

Ärendebeskrivning
Under 2020 genomförde Tomelilla kommun SKR:s Kommunkompass. I analysen, 
som kommunen fick i januari 2021, utvärderades bland annat hur framgångsrik 
Tomelilla kommun är som demokratiaktör:

”Intrycket utvärderarna får är att finns både en ambition och ett intresse i 
kommunen att föra dialog med medborgarna, men att det saknas en tydlig strategi 
kring hur och när kommunen ska använda sig av medborgardialoger. Sunne, Piteå 
och Ängelholm är tre kommuner som arbetar systematiskt och strategiskt med 
medborgardialog.”

Ett av de tydliga förbättringsförslag som läggs fram är följaktligen: ”Tydligare strategi 
och systematik kring medborgardialoger”.

Eftersom det är kommunfullmäktige som ska anta strategin är det, i enlighet med 
reglemente för hantering av styrdokument i Tomelilla kommun också 
kommunfullmäktige som ska ge uppdraget att utarbeta den. För att Tomelilla 
kommun i god tid före valet 2022 ska ha en utarbetad strategi bör 
kommunfullmäktige snarast ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog.

Vid framtagande av strategin ska särskilt Sunnemodellen studeras. I Sunne kommun 
har ”Riktlinjer för Sunnemodellen – ett verktyg för dialog” tagits fram. I modellen 
används en delaktighetstrappa som är intressant: Information-Konsultation-Dialog-
Inflytande-Medbeslutande. Detta beskrivs i riktlinjerna:

”I varje enskild process ska det tas beslut om syftet med medborgardialogen och var i 
delaktighetstrappan vi väljer att gå in. Förutsättningarna och påverkansmöjligheterna 
ska göras tydliga för alla inblandade – politiker, tjänstemän och medborgare.
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Det är viktigt att skapa rätt förväntningar, eftersom detta påverkar både resultatet 
och klimatet under arbetet. Påminn om det under processen och ta det aldrig för 
självklart.

• vill vi informera?

(exempel på metoder: informationsmöte, trycksak, affischer, film, webb, sociala 
medier, media)

• vill vi konsultera?

(exempel på metoder: fokusgrupper, fysiska eller digitala paneler, Mystery Shopping 
som undersöker kvaliteten i en tjänst)

• vill vi låta medborgarna möta andra för att föra dialog om frågor som rör 
samhällets utveckling?

(exempel på metoder: dialogcafé, rådslag, walk and talk, expertpanel, SWOT-möte)

• vill vi ge medborgarna möjlighet att vara medskapande och få inflytande från 
identifiering av behov, utveckling av alternativ, val av förslag/lösningar?

(exempel på metoder: framtidsverkstad, workshops där viktiga intressenter arbetar 
tillsammans)

• vill de förtroendevalda delegera ett ansvar - medbeslutande?

(exempel på metoder: råd med beslutanderätt, medborgarbudget)”

Givetvis kan även andra kommuners metoder studeras och särskilt Piteå och 
Ängelholm som omnämns i Kommunkompassens utvärdering.

Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en strategi innebär en kostnad i form av tjänstemannatid. Själva strategin 
kan visserligen föranleda vissa kostnader, men det är för tidigt för att bedöma.

Barnperspektivet
En strategi för medborgardialog påverkar även den dialog som ska ske med barn och 
ungdomar, men själva uppdraget till förvaltningen att ta fram en strategi berör inte 
barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Uppdraget att ta fram en strategi påverkar inte miljön nämnvärt.
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Uppföljning
Strategin bör tas fram så att den kan antas av kommunfullmäktige senast hösten 
2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog i Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 61/2021, handlingsid: Ks 2021.2237.

Kommunstyrelsen § 62/2021, handlingsid: Ks 2021.2238.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog i Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen § 61/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
medborgardialog i Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen § 62/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och 
kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla kommun. För framtagande av 
strategin ska en politisk referensgrupp med en ledamot från varje i Tomelilla 
kommunfullmäktige representerat parti bildas.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ge 
förvaltningen i uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog 
i Tomelilla kommun. För framtagande av strategin ska en politisk referensgrupp med 
en ledamot från varje i Tomelilla kommunfullmäktige representerat parti bildas.
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Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Per-Martin Svenssons (M) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Kanslichef Johan Linander
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Kf § 77 Dnr KS 2021/63

Nytt stödsystem för ideella föreningar i 
Tomelilla kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar 
i Tomelilla kommun och att införa det från och med aktivitetsåret 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter 
införandet.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun vill genom olika stödformer ge ideella föreningar möjligheter att 
genomföra stimulerande, utvecklande, nyskapande och förebyggande verksamheter 
av hög kvalité i första hand för barn och ungdomar i åldrarna 7–25 år inom 
kommunen.

Kultur o fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela stöd till ideella 
föreningar som är öppna för alla och verksamma i Tomelilla kommun.

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 26 mars 2019 att tillsätta en arbetsgrupp 
för översyn av stödsystemet till föreningslivet. Arbetsgruppen startade sitt arbete kort 
därefter och förslaget till nytt stödsystem som utarbetades hösten 2019 har därefter 
förankrats hos föreningslivet i kommunen som haft möjlighet att lämna synpunkter. 
Därefter har det slutliga förslaget som nu föreligger för beslut förankrats i kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden har även kontinuerligt informerats sedan arbetsgruppen 
startade våren 2019.

Jämfört med när förslaget till nytt stödsystem senast behandlades i nämnden är det 
kompletterat på sid 9 under stycket: 2.2. Stöd i föreningsägda anläggningar-
/lokaler med formuleringen:
Det gäller även för lån med ”fritidsnämndsborgen” gällande amortering och räntor 
som är beslutade sedan tidigare samt att maximalt driftbidrag är 350.000 kronor per 
år. 

Ärendet behandlades av kultur- och fritidsnämnden den 23 juni 2020, Kfn § 
40/2020. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22.
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Anledningen till att ärendet återremitterades var att nämnden innan beslut från 
arbetsgruppen önskade en konsekvensanalys som ska beskriva vilka ekonomiska 

konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen jämfört med gällande 
stödsystem samt innehålla exempel på vilka ekonomiska konsekvenser det kan 
innebära för enskilda föreningar.

Arbetsgruppen har genomfört sitt uppdrag från den 23 juni och lämnar 
följande yttrande till kultur- och fritidsnämnden:
När det gäller de ekonomiska konsekvenserna för bland annat lokalt aktivitetsstöd 
(LOK) så är det svårt att veta vilka konsekvenserna blir för att det inte finns 
tillgängliga uppgifter. I det nya förslaget är det till exempel åldern 7 - 25 och 
nuvarande uppgifter som förvaltningen får in från föreningarna är åldern 5 - 20. 

Kontakt har tagits med SkåneIdrotten SISU för att få in uppgifter gällande 
deltagartillfälle för 2019 gällande det statliga (LOK) som är åldern 7 - 25 för 
föreningar i Tomelilla kommun. De uppgifter vi har fått är att föreningarna har 
rapporterat in 6 172 deltagartillfälle för åldern 21 - 25. Vilket motsvarar en kostnad i 
det nya förslaget på 6 172 x 5 kr =30 860 kr, vilket är en kostnad kommunen inte 
haft tidigare. 

Därutöver så tillkommer de föreningar som inte får statligt LOK men som kan söka 
kommunalt LOK för åldern 21 - 25 år och hur många detta kan bli har vi inga 
uppgifter på.  I gengäld så har kommunen utbetalt LOK stöd för åldern 5 - 6 och 
2019 så var detta 2 791 deltagartillfälle, vilket motsvarar 2791 x 7 kr=19 537 kr.

När det gäller pensionärs och handikappföreningarnas möjlighet att ansöka om lokalt 
aktivitetsstöd för sina aktiviteter så har förvaltningen inte några uppgifter på hur 
många deltagartillfällen som dessa föreningar kommer att söka om i det nya 
stödsystemet. I nuvarande bidragsregler så har dessa föreningar enbart haft möjlighet 
att söka grundbidrag som är baserad på medlemsantalet för medlemmar boende i 
Tomelilla kommun. 2020 betalades det ut 47 846 kr i grundbidrag.

När det gäller stödet till föreningsägda lokaler så är det andra typer av kostnader som 
får sökas för än i tidigare bidragsregler, de kostnader som föreningarna får söka för i 
det nya förslaget är följande:

- Räntor för anläggnings - lokallån, renhållning/sophämtning, försäkringar, vatten 
och avlopp, sotning, värme, el samt underhålls- och skötselkostnader samt 
eventuellt larm.
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Tidigare bidragsregler gällande driftbidrag så var det enbart 

- räntor för lån med ”fritidsnämndens borgen”, vatten och avlopp, värmekostnader 
som föreningarna fick ansöka om. 

Förvaltningen har inte tillgång till dessa uppgifter och kan därmed inte få fram de 
ekonomiska konsekvenserna gällande driftsbidraget i nuvarande bidragsregler jämfört 
med förslaget i det nytt stödsystem. 

Enligt kultur och fritidsplanen prioriteras barn och unga samtidigt som kultur och 
fritidsnämnden vill att alla föreningar ska behandlas lika och att aktiviteter ska 
premieras. 

Nya förslaget till stödsystem har en likabehandling vad gäller de statliga stöden med 
samma ansökningsregler och ansökningstider.

Ärendet behandlades åter i Kultur- och fritidsnämnden den 22 september 
2020, Kfn § 50/2020: Kultur och fritidsnämnden beslutade att återremittera ärendet 
till förvaltningen för att bryta ner beräkningarna av föreningsstödet i enlighet med 
kultur och fritidsnämndens beslut 2019-03-26 (Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 
(Kfn § 40/2020). 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vidare att ett fördjupat underlag skulle tas 
fram. Förvaltningen fick i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs och 
funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa uppgifter 
genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.

Slutligen beslutade nämnden att ärendet skulle behandlas på nytt på nämndens 
sammanträde 2020-11-17 förutsatt att förvaltningen då var klara med 
kompletteringarna.

På nämndens sammanträde den 17 november 2020, Kfn § 52/2020, lämnades 
följande information: Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt informerade om att 
insamling av underlag enligt uppdrag av nämnden den 22 september inte är helt 
slutfört men förvaltningen kommer ha klart ett nytt underlag för beslut på 
sammanträdet den 15 december.

På nämndens sammanträde den 15 december 2020, Kfn § 66/2020 informerade 
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt muntligt om den ekonomiska konsekvensanalysen 
som man fick i uppdrag av nämnden att ta fram den 22 september. Nämndens 2:e 
vice ordförande Tina Bergström-Darrell frågade om alliansens planer för den vidare 
hanteringen av ärendet och ordförande kommer återkomma med besked. 
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På nämndens sammanträde den 26 januari ställde på nytt nämndens 2:e vice 
ordförande frågor om den fortsatta hanteringen av nytt stödsystem. På sammanträdet 
den 16 februari 2020 meddelade ordförande nämnden att ärendet ska behandlas som 
beslutsärende på dagens sammanträde den 23 mars 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Det är utifrån framlagt förslag svårt att analysera de ekonomiska konsekvenserna 
såväl för kommunen som för enskilda ideella föreningar.

Barnperspektivet
Stödsystemet vänder sig i första hand till barn och ungdomar i kommunen i åldrarna 
7-25 år och ska stimulera dessa att bli och förbli en del av föreningslivet.

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

Uppföljning
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att det nya 
stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar 
i Tomelilla kommun och att införa det från och med aktivitetsåret 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter 
införandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 6/2021, handlingsid: Ks 2021.2242.

Förslag till nytt stödsystem, rev 2021-03-03, handlingsid: Ks 2021.1172.

Presentation Kultur och fritid Stödsystem, handlingsid: Ks 2021.1171.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 74/2019:
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge arbetsgruppen i uppdrag att förankra 
förslaget till nytt stödsystem hos föreningarna i kommunen samt att därefter bereda 
föreningarna möjlighet att skriftligt yttra sig över förslaget under januari 2020. 
Därefter ska förslaget på nytt behandlas i kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden § 29/2020: 

Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Kultur- och fritidsnämnden § 40/2020: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till 
förvaltningen/arbetsgruppen och behandla det på nytt 2020-09-22. 

Ärendet ska när det behandlas på nästa sammanträde ha kompletterats med följande:

Ekonomisk konsekvensanalys: Konsekvensanalysen ska beskriva vilka 
ekonomiska konsekvenser det nya stödsystemet innebär för kommunen jämfört med 
gällande stödsystem samt innehålla exempel på vilka ekonomiska konsekvenser det 
kan innebära för enskilda föreningar. 

Datum för införande av nytt stödsystem: Nämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att införa det nya stödsystemet från och med aktivitetsåret 2021 
och inte från den 1 januari 2021.

Förslaget till beslut på dagens sammanträde att kultur-och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att besluta att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter 
införandet ska gälla även när nytt beslut fattas den 22 september.

Kultur- och fritidsnämnden § 50/2020:

Kultur och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att 
bryta ner beräkningarna av föreningsstödet i enlighet med kultur och 
fritidsnämndens beslut 2019-03-26 (Kfn § 21/2019) samt 2020-06-23 (Kfn § 
40/2020). 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ett fördjupat underlag ska tas fram. 
Förvaltningen får i uppdrag att från fem föreningar samt pensionärs och 
funktionsvariationsföreningar inhämta underlag och baserat på dessa uppgifter 
genomföra en ekonomisk konsekvensanalys.

Ärendet ska behandlas på nytt på nämndens sammanträde 2020-11-17 förutsatt att 
förvaltningen då är klara med kompletteringarna.
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Kultur- och fritidsnämnden § 20/2021:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till 
nytt stödsystem för ideella föreningar i Tomelilla kommun och att införa det från och 
med aktivitetsåret 2021. 

Kultur-och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att besluta att det nya 
stödsystemet ska följas upp två år efter införandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2021:

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

Kommunstyrelsen § 66/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till nytt stödsystem för ideella föreningar 
i Tomelilla kommun och att införa det från och med aktivitetsåret 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att det nya stödsystemet ska följas upp två år efter 
införandet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Alexander Verweij Svensson (M), Tina Bergström-Darrell (S) och Bo Herou (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Alexander Verweij Svensson med fleras yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsnämnden

Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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Svar på motion - Vässa SYSAV:s mål, 
minska förbränningen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå första att-satsen samt besvara motionens andra 
och tredje att-sats med förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion - Vässa SYSAV:s mål, minska 
förbränningen - med i huvudsak följande lydelse:
Vi i Sverige ser oss ofta som ett föregångsland när det gäller sopsortering. Men det 
stämmer inte längre. Sverige halkar efter andra länder inom EU.

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

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

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

I Tomelilla kommun och 13 andra skånska kommuner sköts sophanteringen av 
SYSAV, ett bolag som kommunerna äger tillsammans. Som delägare i SYSAV måste 
vår kommun sätta upp mål för bolaget att satsa mer på att ta tillvara och undvika 
avfall snarare än att elda upp det. Som jämförelse kan vi ta en av de mest 
framgångsrika regionerna i Europa på detta område: italienska Treviso utanför 
Venedig.

I Treviso äger 49 kommuner med sammanlagt 550 000 invånare ett gemensamt 
avfallshanteringsföretag, som lyckas sortera ut mer än 85 % av sina hushållssopor. 
De säger att framgången beror på att man i 20 års tid jobbat mycket målmedvetet 
med information och utbildning, och bestämde sig också för att inte satsa på vare sig 
tippar eller förbränning, utan på mycket avancerad sopsortering. 
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I Treviso lämnar man efter sig i genomsnitt 398 kg sopor/person/år, vilket i sig är 
lågt. När allt återvinningsbart sorterats ut, så återstår 57 kg. Av dessa eldas endast 
46 kg (12 %) upp.

Som jämförelse producerade varje invånare i Sveriges kommuner i genomsnitt 486 
kg avfall per person 2019 (4 kg mer än 2018). Totalt hanterade man 887 100 ton 
avfall 2019. 98,4 % återvanns – men av det är 

63 % energiåtervinning – alltså avfall som eldas upp. Det är lägre procentandel än 
2018 – men minskningstakten är alldeles för långsam, och den totala mängden avfall 
fortsätter att öka.

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

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

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

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

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande yttrande: 
Den kommunala renhållningsskyldigheten finns beskriven i miljöbalkens 15 kap. 20 
och 20a §§. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller 
bortskaffande av avfall i kommunen som faller under kommunens ansvar. 
Kommunen har stor frihet att utforma sina avfallsföreskrifter och sitt avfallssystem 
utifrån kommunens förutsättningar för att uppnå en ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering.

Sysav har ingen rådighet över ägarkommunernas beslut om hur 
renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken ska utföras. De olika kommunerna kan 
inte heller besluta om hur andra kommuner ska hantera renhållningsskyldigheten. 
Med anledning av detta måste första att-satsen avslås.

I sammanhanget vill vi dock påpeka att såväl Sysav som Tomelilla kommun 
förespråkar en fastighetsnära insamling, producentansvar på material och 
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förpackningar samt källsortering så långt det är möjligt. Studier visar att 
fastighetsnära insamling ger högst utsortering och bäst kvalitet till lägst pris.

I Sysavs ägarkommuner sker insamlingen av hushållsavfall både av upphandlade 
entreprenörer och genom egen organisation i några kommuner. I flera av 
kommunerna sker insamlingen genom fyrfackskärl med åtta fraktioner vid tomtgräns. 
Flerfamiljshus kan redan idag ha förpackningsinsamling och i alla kommuner finns 
också återvinningsstationer med förpackningsinsamling. Alla kommuner erbjuder 
idag insamling av matavfall. Grovavfall kan lämnas gratis på en återvinningscentral. 
Där kan också förpackningsavfall lämnas.

Angående motionens andra att-sats så har Sysav meddelat att de i dagsläget inte har 
någon plan för att utöka kapaciteten för energiåtervinning. Sysav kommer att utreda 
förutsättningarna för att ersätta de två äldsta pannorna, byggda 1973, med en ny 
modern anläggning när dessa läggs ner, vilket är planerat till år 2030. Beslut utifrån 
denna utredning tas av ägarna under perioden 2024 - 2025. Utifrån detta bör 
motionens andra att-sats besvaras.

Sysav arbetar redan idag efter EU:s avfallshierarki där energiåtervinning är en av fem 
metoder. Avfallshierarkins grundprincip är att den behandling som bäst skyddar 
människors miljö och hälsa som helhet ska anser som lämpligast, om inte 
behandlingen är orimlig.

Energiåtervinning är en naturlig del i en väl fungerande cirkulär ekonomi och ska 
baseras på utsorterade avfallsrester, rejekt från andra återvinningsprocesser och på 
material som inte bör eller går att återvinna eller återanvändas på annat sätt. 
Energiåtervinningen är en säker hantering för att destruera giftiga ämnen som inte 
ska recirkuleras i samhället, samtidigt som energin i avfallet kan återanvändas på 
bästa sätt för att möta det regionala energibehovet av både el och värme. 

Sysavs avfallsförbränningsanläggning har byggts ut i tre etapper från 1973 till 2008 
och har idag tillstånd att ta hand om 630 000 ton avfall och producerar 60 procent av 
värmen till E.ONs fjärrvärmenät i Malmö och Burlöv, och därtill el. 

Sysav har kapacitet att erbjuda energiåtervinning till kunder i Europa. Det innebär att 
Europas utsläpp av växthusgaser minskar avsevärt genom att avfallet behandlas 
miljömässigt bättre än i ursprungslandet. Inom Europa läggs fortfarande (2020) mer 
än 70 miljoner ton hushållsavfall på deponi, jämfört med i Sverige där endast 53 000 
ton askor och slam (restprodukter från behandling) läggs på deponi. I Sverige finns 
sedan början av 2000-talet förbud mot att lägga organiskt eller brännbart avfall på 
deponi.
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Av hushållens avfall återvinns i Sverige idag 99,2 procent som material eller energi, 
och 0,8 procent deponeras. Sysav samlar in 52 procent av matavfallet i regionen och 
det återvinns som biogas och biogödsel. I snitt genererade varje person i Sysavs 
ägarkommuner 513 kg avfall under 2020. 243 kg lämnades på en återvinningscentral 
och 172 kg var restavfall. I villahushållens restavfall är det fortfarande 64 % som är 
felsorterat, det vill säga matavfall, tidningar och förpackningar som skulle gått att 
sortera ut (visar plockanalyser från 2018). I samverkan med ägarkommunerna har 
utsorteringen ökat och restavfallet minskat med nästan 25 procent (från 225 kg per 
invånare till 172 kg per invånare idag). Men mer finns att göra.

Genom en bättre utsortering så kan mängden avfall som materialåtervinns ökas. 
Sysav arbetar på olika sätt för att få en ännu bättre utsortering av hushållsavfallet, till 
exempel genom lättillgängliga återvinningscentraler, enkla sorteringsguider, 

kampanjer och pedagogisk verksamhet. Sysav arbetar också med rådgivning till 
företag och industrier.

En stor utmaning i en cirkulär ekonomi är att produkter som sätts på marknaden ska 
vara producerade av smarta och klimatneutrala material för längre användning och 
bättre återvinning. Sysav ser därför positivt på styrmedel i denna riktning. Indikator 
för restavfallet i den nyligen antagna Regionala Kretsloppsplanen för år 2021-2030 är 
att senast år 2030 ska restavfallet vara 100 kg per person.

Sysav utreder också möjligheten att investera i en så kallad Carbon Capture Storage 
(CCS-anläggning) för att minska mängden utsläpp av fossila koldioxidutsläpp från 
energiåtervinningen och på sikt bli en kolsänka. Samtidigt arbetar de aktivt med att 
minska mängden avfall med fossilt ursprung till energiåtervinning. Utifrån detta bör 
motionens tredje att-sats anses besvarad.

Ekonomiska konsekvenser
Motionssvaret har inga ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun. 

Barnperspektivet
En väl fungerande renhållning, källsortering, återvinning, återanvändning och 
energiåtervinning är viktigt för både barn och vuxna. Med en fastighetsnära insamling 
kan det bli lättare för barn att vara delaktiga i familjens källsortering.

Miljöperspektivet
En väl fungerande renhållning, källsortering, återvinning, återanvändning och 
energiåtervinning är givetvis viktigt för miljön.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 78 forts.

Uppföljning
Efter kommunfullmäktiges behandling av motionen kommer uppföljning ske 
beroende på beslutet.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 77/2021, handlingsid: Ks 2021.1469.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 18/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 77/2021:

Kommunfullmäktige beslutar avslå första att-satsen samt besvara motionens andra 
och tredje att-sats med förvaltningens förslag till yttrande.

Kommunstyrelsen § 78/2021:

Kommunfullmäktige beslutar avslå första att-satsen samt besvara motionens andra 
och tredje att-sats med förvaltningens förslag till yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mona Nihlén (V) yrkar bifall till motionen.

Leif Sandberg (C) och Sara Anheden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 78 forts.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med Leif Sandberg (C) och Sara Anhedens (S) förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Mona Nihlén (V)

Sysav

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 79 Dnr KS 2020/197

Årsredovisning för 2020 - AV Media 
Skåne

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

Jäv
Anette Thoresson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta 
ärende.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har avgett årsredovisning för 2020. Resultatet 
blev plus 364 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 att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 70/2021, handlingsid: Ks 2021.2246.

Årsredovisning 2020, AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2021.1325.

Revisionsberättelse för 2020, AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2021.1324.

Direktionsprotokoll 2021-03-08, AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2021.1323.

Hemställan om ansvarsfrihet 2020, AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2021.1322.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 79 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 70/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne för verksamhetsåret 2020.

_________

Beslutet skickas till:         

AV Media Skåne
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Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 80 Dnr KS 2020/120

Årsredovisning för 2020 - Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Östra 
Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2020, att 2020 års resultat fördelas enligt avtal samt 
beslutar att bevilja nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet.

Jäv
Mona Nihlén (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har överlämnat årsrapport inklusive bilagor för 
verksamhetsåret 2020. Det sammanlagda resultatet är 2 325 tkr. 

Ca 110 tkr krediteras Tomelilla kommun enligt bilaga 6. 

Även granskningsrapporten är överlämnad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Östra 
Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2020 samt att 2020 års resultat fördelas enligt avtal.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 71/2021, handlingsid: Ks 2021.2247.

Beslut - Godkänd årsredovisning 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, 
handlingsid: Ks 2021.1331.

Inköp, försäljning och fakturerade belopp 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, 
handlingsid: Ks 2021.1334.

Uppföljning av styrkort 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 
2021.1336.

Måluppfyllelse 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2021.1330.

Årsbokslut 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2021.1332.
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Justerandes sign

§ 80 forts.

Uppföljning verksamheten för hemtransport 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, 
handlingsid: Ks 2021.1328.

Fördelning av resultat 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 
2021.1329.

Miljöresultat 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2021.1337.

Avvikelser 2020, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2021.1333.

Distribution av beslut - Ansvarsfrihet för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2020, 
handlingsid: Ks 2021.1417.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 71/2021:

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Östra 
Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2020 samt att 2020 års resultat fördelas enligt avtal.

_________

Beslutet skickas till:

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
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Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 81 Dnr KS 2021/90

Årsredovisning 2020 - Kommuninvest

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommuninvest har avlämnat årsredovisning inklusive revisionsberättelse och 
granskningsrapport för år 2020. Årets resultat uppgår till 179 mnkr.

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 ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 72/2021, handlingsid: Ks 2021

Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 – Kommuninvest, handlingsid: Ks 
2021.1603.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 72/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Kommuninvest
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 82 Dnr KS 2021/93

Årsredovisning 2020 - Österlens 
Folkhögskola

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Jäv
Kristin Skoog (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.

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

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

Föreningen gjorde 2020 ett positivt resultat på knappt 3,9 mnkr. Av 
revisionsberättelsen kan utläsas att revisorerna tillstyrker att föreningsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 73/2021, handlingsid: Ks 2021.2249.

Årsredovisning 2020 - Österlens Folkhögskola, handlingsid: Ks 2021.1606.

Österlens Folkhögskola Revisionsberättelse 2020, handlingsid: Ks 2021.1607.

63



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 82 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 73/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Föreningen Österlens Folkhögskola
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Sammanträdesdatum
21 juni 2021
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Kf § 83 Dnr KS 2021/94

Årsredovisning 2020 - Leader Sydöstra 
Skåne

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Leader Sydöstra Skåne har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 74/2021, handlingsid: Ks 2021.2250.

Årsrapport Leader 2020, handlingsid: Ks 2021.1610.

Revisionsberättelse Leader 2020, handlingsid: Ks 2021.1611.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 74/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Leader Sydöstra Skåne
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Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 84 Dnr KS 2021/105

Årsredovisning 2020 - Biogas Ystad-
Österlen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

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

Föreningen gjorde 2020 ett negativt resultat på drygt 43 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 75/2021, handlingsid: Ks 2021.2251.

Årsredovisning 2020 - Biogas Ystad-Österlen, handlingsid: Ks 20221.1811.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 75/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Biogas Ystad Österlen ek för
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Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 85 Dnr KS 2021/113

Årsredovisning Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM) 2020

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2020 för Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM) samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Jäv
Sara Anheden (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020. Resultatet blev ett underskott på drygt 1 miljon kr. Även 
granskningsrapport och lekmannarevisionens revisionsberättelse är överlämnade.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2020 för Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM).

Beslutsunderlag
Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2020, handlingsid: 
Ks 2021.2109.

Revisionsberättelse Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2020, 
handlingsid: Ks 2021.2111.

Granskning av bokslut och årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
(FINSAM) 2020, handlingsid: Ks 2021.2110.

Kommunfullmäktige § 107/2020, handlingsid: Ks 2020.2981.
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§ 85 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 76/2021:

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2020 för Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM).

_________

Beslutet skickas till:

Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM)
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Kf § 86 Dnr KS 2021/97

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom äldre- och 
handikappomsorgen (SOL) 1: a kvartalet 
2021

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 första kvartalet 2021 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats till IVO 
som ej verkställda.

För fjärde 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.

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

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 2, 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 79/2021, handlingsid: Ks 2021.2255.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 47/2021:

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 79/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Kf § 87 Dnr KS 2021/98

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) 1: a 
kvartalet 2021

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 2 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 80/2021, handlingsid: Ks 2021.2256.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 45/2021:

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 80/2021:

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Vård och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum
21 juni 2021
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Kf § 88 Dnr KS 2021/110

Motion om offentlig toalett i Brösarp

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Carina Persson (L) har lämnat in motion om offentlig toalett i Brösarp med 
följande lydelse:
”Tomelilla kommun är en kommun som blir mer och mer populär för turister. Man 
vill komma ut på landet från våra storstadsregioner och njuta av naturen och lugnet 
här. Turisterna skapar arbetstillfällen för våra kommuninvånare och spenderar sina 
pengar här på boende, mat och nöjen. Vi vill gärna att de blir nöjda och kommer 
tillbaka och besöker oss igen.

Många är de som numera vandrar på våra fina vandringsleder runt om Österlen. 
Brösarp är ofta en del av deras vandringsstråk och här finns också en möjlighet att 
pausa och spendera pengar. Även cykelturismen ökar stort och Sydostleden är en 
populär cykelled som även den passerar Brösarp. Den rådande Pandemin har starkt 
bidragit till att öka intresset för att vara ute och röra sig i naturen. Även bilturismen 
har ökat mycket under de senaste åren.

Men mycket folk i rörelse kräver också en viss service bland annat tillgång till 
offentliga toaletter… Undanskymd i en obemärkt gränd ligger den. Skylten som 
anvisar den är liten och oansenlig och väl är väl det eftersom den ser bedrövlig ut. 
Inget papper av något slag, ostädat, mögel på golvet, överfull papperskorg med mera.

Öppet alla dagar mellan kl. 7.00 – 18.00. Det handlar om Brösarps offentliga toalett, 
ett lågvattenmärke av sällan skådat slag! Som knappt någon i byn känner till.

I Brösarp får vår ICA-affär och våra övriga serveringsställen regelbundet även under 
lågsäsong möta ”nödiga” turister som behöver hjälp med att få låna en toalett. Här 
krävs ett krafttag från Tomelilla kommuns sida att tillsammans med Brösarps 
företagare och föreningsliv att hitta en lämplig plats och skapa en tillgänglig och 
välskött offentlig toalett med både H och D möjlighet. En nödvändig satsning anser 
vi för att behålla kommunens goda rykte inom turismen och välkomna våra besökare 
på ett hygieniskt och trevligt sätt.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 88 forts.

Därför yrkar vid på 

att Tomelilla kommun får i uppdrag att tillsammans med företagarna och 
föreningarna i Brösarp arbeta på en lösning att ordna en offentlig toalett i Brösarp. 
Den bör vara väl skyltad och öppen även kvällstid.”

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

Beslutsunderlag
Motion om offentlig toalett i Brösarp, handlingsid: Ks 2021.1864.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 89 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Vilda Rosenblad (MP) 
som ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Vilda Rosenblad (MP) som ersättare i 
kommunfullmäktige.

Avsägelsen överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Ärendebeskrivning
Vilda Rosenblad (MP) har den 2 juni 2021 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Vilda Rosenblad (MP) som ersättare i kommunfullmäktige, 
handlingsid: Ks 2021.2175.

_________

Beslutet skickas till:

Vilda Rosenblad (MP)

Länsstyrelsen Skåne

Löneenheten, Ystad

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 90 Dnr KS 2021/127

Motion träd mot träd

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion om träd mot träd med följande 
lydelse:
”Träd renar, skuggar, binder damm och vatten vid tö- och regnväder, ackumulerat 
koldioxid, minskar vindstyrka, huserar fåglar och många andra djur, men skänker 
även oss grönska, ro och fägring. 

Därför är det mycket viktigt att vi behåller och helst utökar vårt trädbestånd, 
synnerhet i våra tätorter. Detta kan vi göra genom att anta en policy vilken klargör att 
om ett träd tas bort så ska ett annat återplanteras, helst i någon av våra tätorter. 
Gärna på en skol- eller en förskolegård eller på något äldreboende. Detta ska gälla 
oavsett varför trädet tas bort, exempelvis om det står i vägen, är sjukt, stormskadat, 
pga råkkolonier etc. 

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

 Att förvaltningen erhåller medel för att inbegripa nämnda policy som rutin i 
sin arbetsbeskrivning. 

och 

 Att kommunen verkar för att andra större, såväl kommunala som privata, 
fastighets- och markaktörer i framtiden anammar policyn i sina respektive 
verksamheter.”

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

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 90 forts.

Beslutsunderlag
Motion – träd mot träd, handlingsid: Ks 2021.2314.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 91 Dnr KS 2021/128

Motion angående utbildning för 
personalutskottet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Peter Boström (S) har lämnat in motion angående utbildning för 
personalutskottet med följande lydelse:
” Med den nuvarande organisationen som finns i Tomelilla kommun har 
kommunstyrelsen ansvar för personalfrågorna och arbetsmiljön. En stor del av 
ansvaret åvilar personalutskottet.  

På senare tid har allt fler rapporter kommit om oro hos personalen, ökade sjuktal och 
hög personalomsättning, inte minst inom vård- och omsorg. Införandet av heltid 
som norm och ständiga omorganisationer är, enligt vår mening, en bidragande orsak 
till den negativa utvecklingen av arbetsmiljön. 

Det är uppenbart att den kunskap som behövs för att kommunstyrelsen och i 
synnerhet personalutskottet ska kunna ta det ansvar som arbetsmiljölagen och 
arbetsrätten kräver av arbetsgivaren saknas. Vi ser det därför som viktigt att 
personalutskott får en fördjupad utbildning på detta område. I rollen som 
arbetsgivare ingår det mer än att leda och fördela arbetet. Personalen är en 
grundläggande resurs för att genomföra verksamheten, därför ser vi med stor oro på 
den utveckling som varit det senaste året. 

Jag yrkar därför

att Kommunstyrelsens personalutskott ges en fördjupad utbildning i 
arbetsrätt och om arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen.

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

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 91 forts.

Beslutsunderlag
Motion angående utbildning för personalutskottet, handlingsid: Ks 2021.2328.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/ Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 92 Dnr KS 2021/129

Motion angående tekniskt vatten till 
pooler

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående 
tekniskt vatten till pooler med följande lydelse:
” På senare år har pool i trädgården blivit en allt vanligare syn i vårt område. 
Antingen anlägger man en pool eller så har man en pool ovan mark. Till en hyfsat 
billig peng kan man få en till synes enkel pool att svalka sig i en varm och solig 
sommardag. Men poolen ska varje år fyllas. Varje år är det samma sak. VA-enheter 
runt om i Skåne rapporterar om stora uttag av vatten, ganska snart införs 
bevattningsförbud när reservoarerna sinar. 

Vi lever i ett allt torrare klimat vilket gör att grundvattnet inte höjs i samma takt som 
tidigare. Risken är att vi i framtiden kommer få brist på dricksvatten. Att varje år fylla 
pooler med dricksvatten är inte rimligt. En ovanmarkpool som i de allra flesta fall 
fylls och töms årligen, rymmer allt från 2000 liter till 25 000 liter. Det är lätt att räkna 
ut att ett antal sådana slukar värdefulla mängder som gör bättre nytta i kökskranen 
eller i duschen. Våra vattenverk är heller inte dimensionerade för att producera 
vatten till pooler.

I Kristianstad kommun erbjuder man tekniskt vatten (renat avloppsvatten) till 
privatpersoner att använda för att fylla pooler. Vattnet är gratis, men man får själv 
ordna med tankbil och transporten hem. Detta är ett sätt att försöka spara ett 
värdefullt livsmedel, dricksvatten.

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att Tomelilla kommun tillsammans med Simrishamns kommun utreder 
möjligheter och former för privatpersoner att använda tekniskt vatten att fylla pooler 
och till bevattning.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 92 forts.

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

Beslutsunderlag
Motion angående tekniskt vatten till pooler, handlingsid: Ks 2021.2329.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 93 Dnr KS 2021/130

Motion angående vattentunna

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående vattentunna med följande 
lydelse:
”Genom att va-abonnenter själva tar hand om regnvattnet så minskas belastningen 
på ledningsnätet, som vid kraftiga regn blir överbelastat och som då vid flertal 
tillfällen har orsakat översvämningar. Senaste gången var 2019 när det kom ca 70 mm 
regn på en kort tid.  

Regnvattnet kan va-abonnenterna sedan att använda till bevattning för att minska 
belastningen på dricksvattnet.

Vi föreslår därför

att Tomelilla kommun genom dess VA-bolag, utreder möjligheten att till 
sina va-abonnenter dela ut regntunnor.”

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

Beslutsunderlag
Motion angående vattentunna, handlingsid: Ks 2021.2363.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

Kf § 94 Dnr KS 2021/131

Motion - Larmgrupp

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Helén Bladh (S) och Peter Boström (S) har lämnat in motion angående 
larmgrupp med följande lydelse:
” Hemtjänsten har ett pressat schema för att hinna med vårdtagarna. Ett larm direkt 
på morgonen från en vårdtagare kan lätt kullkasta hela dagens planering. Detta leder 
till stress för personalen, schema som inte kan hållas och vårdtagare som inte får sitt 
planerade besök enligt plan. 

För att minska stressen och förbättra arbetsmiljön för personalen inom hemtjänsten 
skulle en särskild grupp som i första hand kör på larm kunna inrättas. På så sätt 
frigörs tid för personalen att utan stress kunna arbeta med de planerade besöken och 
tiden med vårdtagarna får en högre kvalitet. 

Tomelilla kommun och de privata utförarna delar på nattpatrull och sjuksköterskor. 
Vi menar att man även skulle kunna dela på en larmgrupp på samma sätt. Om 
vårdtagarna redan på förhand vet att det är en särskild grupp som hantera larmen bör 
det inte leda till någon större oro att det kommer annan personal. Vi tror heller inte 
att det skulle utgöra någon större skillnad mot antalet personal de får träffa med 
nuvarande organisation. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 

att Tomelilla kommun inrättar en ”larmgrupp” inom hemtjänsten att 
hantera larm från brukarna. 

att Tomelilla kommun i förhandling med de privata utförarna upprättar ett 
avtal om en gemensam ”larmgrupp”.”

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

Sammanträdesdatum
21 juni 2021

Justerandes sign

§ 94 forts.

Beslutsunderlag
Motion – larmgrupp, handlingsid: Ks 2021.2364.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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