
TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
20 september 2021

Plats och tid Intim i Folkets Park, Tomelilla, den 20 september 2021, kl. 19.00-21.45

Beslutande Se sid 2
 
 

Övriga närvarande Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Socialchef Camilla Andersson
Kommunsekreterare Thomas Lindberg
Tjänstgörande revisor Ulla-Christina Lindberg (S)

Utses att justera Bo Herou (KD) Thony Blomgren (SD)

Justerade paragrafer §§ 95-111

Justeringens plats Digital justering den 4 september 2021
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Thomas Lindberg

Ordförande
Anette Thoresson (C)

Justerare
Bo Herou (KD) Thony Blomgren (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 20 september 2021

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-04

Datum då anslaget tas ned 2021-10-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Thomas Lindberg
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
20 september 2021

Justerandes sign

Beslutande
Per-Martin Svensson (M)    Ewa Carnbrand (M)
Sander Dijkstra (M) Kenneth Strömbeck (M)
Marianne Åkerblad (M)     Emil Ekstrand (M), 1:e vice ordförande
Margith Svensson (M)     Maria Mickelåker (C)
Magnus Nilsson (C)     Charlotte Rosdala (C)
Gunvor Olsson (C)     Fatlum Avdullahu (C)
Anette Thoresson (C), ordförande   Anders Larsson (C)
Carina Persson (L)     Bo Herou (KD)
Torgny Larsson (S)     Ida Bornlykke (S)
Sejdi Karaliti (S)                               Tina Bergström-Darrell (S) 
Anders Throbäck (S)                  Inger Åbonde (S)
Peter Boström (S)                  Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande
Helén Bladh (S)        Mona Nihlén (V)
Linda Ekelund (V)                  Per Gustafsson (SD)
Paul Lennartsson (SD)   Per-Olof Örnsved (SD)
Kent Olofsson (SD)     Tina Malm (SD)    
Thony Blomgren (SD)                  Jonas Olsson (SD)           
                                
         
Tjänstgörande ersättare
Alexander Verweij Svensson (M) istället för Bertil Fredlund (M)
Bengt Högborg (C) istället för Leif Sandberg (C)
Kristin Skoog (S) istället för Sara Anheden (S)
Jerry Bergström (MP) istället för Solveig Falk (MP)
Jan Gustafsson (SD) istället för Anders Rosengren (SD)
 
Ej tjänstgörande ersättare
Inga icke-tjänstgörande ersättare närvarade på grund av covid-19.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
20 september 2021

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige

§ 95 Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
§ 96 Frågor
§ 97 Informationsärende
§ 98 Informationsärende - Revisorernas granskning av fastighetsunderhåll och 

underhåll av grönytor
§ 99 Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2022
§ 100 Simrishamns kommuns deltagande i gemensamt handläggarkontor och 

överförmyndarnämnd
§ 101 Redovisning särskilda uppdrag budget 2021 – Familjenämnden
§ 102 Årsredovisning 2020 - Österlen VA AB
§ 103 Svar på motion - Erbjud vård- och omsorgsstudenter provanställning vid 

avklarade studier
§ 104 Svar på motion - Resurspool Vård och omsorg
§ 105 Svar på motion angående kompetensförsörjningsplan
§ 106 Svar på motion om mer gynnsam förskolemiljö
§ 107 Svar på motion - Kommungemensam familjerätt i SÖSK
§ 108 Motion angående klimatet
§ 109 Motion angående återbruk
§ 110 Avsägelse från Christer Svensson (S) som ersättare i valnämnden
§ 111 Avsägelse från Anne Månäng (SD) som ersättare i kommunstyrelsen och 

ersättare i familjenämnden
_________
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

Kf § 95     

Sammanträdets öppnande, upprop och 
val av justerare

Kommunfullmäktiges beslut
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 10 
september 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 10 
september 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
20 september 2021

Justerandes sign

Kf § 96 Dnr KS 2021/6

Frågor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar att Tina Bergström-Darrells (S) fråga till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Alexander Verweij Svensson (M) får ställas.

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

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde den 21 juni 2021 Thony 
Blomgrens (SD) fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra 
(M) fick ställas.

Thony Blomgren (SD) har till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander 
Dijkstra (M) framställt följande fråga:
För några år sedan byggdes hela Byavägens sträckning. I samband med detta anlades 
kombinerade gc-vägar längs gatans båda sidor.

Delar av dessa gc-vägar har visat sig vara allt för smala, mindre än 2 m breda mot 
gängse åtminstone 3 m. Hittills har inga kända incidenter skett, men risken är 
överhängande att allvarligare tillbud sker, i synnerhet vid den smalaste sträckningen 
där sidorna består av ett dike respektive en stödmur.

Med hänvisning till ovanstående.

Vad avser samhällsbyggnadsnämnden göra för att förhindra eller i vart fall förebygga 
olycksrisken på gc-väg.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) svarar följande:
”Bredden på 2 meter är en låg standard för en kombinerad gång- och cykelväg. 
Anledningen är att gatubredden prioriterades för att uppnå en maximumbredd, 
dessutom krävde den öppna dagvattenhanteringen sin volym, vilket också inkräktade 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 96 forts.

på denna del av cykelvägen. Samhällsbyggnadsnämnden planerar inte att göra några 
vidare åtgärder”.

Tina Bergström-Darrell (S) har till kultur och fritidsnämndens ordförande 
Alexander Verweij Svensson (M) framställt följande fråga:
Sommaren 2021 hade man på Smedstorpsbadet 200 barn i simskolan. Dessa var 
uppdelade på två simskoleperioder med 9 grupper/period. Periodvis fanns 5 
simlärare/assistenter på plats i vattnet samtidigt.

Genom åren har många barn lärt sig simma i Smedstorp, inte bara barn som är 
bosatta i kommunen utan även många sommarboende. Föreningen som drivit badet, 
har haft som princip att inte säga nej till ett enda barn som velat lära sig! För många 
får detta ses som en mycket billig livförsäkring.

Inför nästa år, med de nya avtalen, är det tänkt att kommunen ska ta över simskola 
samt personal även på Smedstorpsbadet.

Min fråga är därför:

- Har kommunen de resurser som krävs för att bedriva simskola på samma 
vis i Smedstorp nästa år som bedrivits i år?

- Kommer något barn att bli nekad simskola?

Kultur och fritidsnämndens ordförande Alexander Verweij Svensson (M) 
svarar följande:
”Jag tar frågan med mig och kommer att lyfta den med förvaltningen i samband med 
budgetarbetet”.

Ida Bornlykke (S) har till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne 
Åkerblad (M) ställt följande fråga:
Vid kommunfullmäktigemötet den 9 november 2020, § 142, fattade 
kommunfullmäktige beslut att det kommunala ansvaret för utförande av personlig 
assistans skulle utsättas för LOV.

Hur länge tycker ordföranden det är ok att Tomelilla kommun inte verkställer detta 
beslut genom att annonsera detta på valfrihetswebben?
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 96 forts.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) svarar 
följande:
”Arbetet med förfrågningsunderlaget är i sitt slutskede och under redigering. 
Pandemin har, som för så mycket annat, satt käppar i hjulen. Finns inget aktuellt 
ärende där avtalet hade haft effekt. Naturligtvis ska kommunfullmäktiges beslut 
verkställas men under denna exceptionella tid har annat prioriterats”. 

Anders Throbäck (S) har till familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala 
(C) ställt följande fråga:
Under kort tid har det skett hemska händelser i skolans värld, skolattacken i Eslöv 
där en man i 40-årsåldern blev attackerad av en 15-årig pojke med allvarliga skador 
som följd och nu senast bara för några dagar sen i Nässjö då en elev knivskars.

Jag förutsätter att Tomelilla kommun har en handlingsplan för väpnat hot och våld i 
våra skolor.

Hur ofta gås den igenom med våra elever, lärare och övrig personal och har vi 
övningar och i så fall när hade vi senast övning på respektive skola i vår kommun?

Familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) svarar följande:
” Varje skola har en plan för hot och våld som ska gås igenom årligen. På grund av 
händelsen i Eslöv har planen aktualiserats i ledningsgruppen med en beställning att 
rektorerna lyfter PDV (Pågående Dödligt Våld) med sin personal. Polisen förordar 
inte övningar med personal/elever i frågan, utan dialog i personalgrupperna,  man 
ska ha diskuterat ämnet för en mental beredskap. Det kommer att arbetas vidare med 
säkerhetssamordnare i frågan om PDV och rutiner kring detta. Rutiner måste 
utformas specifikt för varje skola beroende på hur skolan ser ut – är det flera plan, 
kan man utrymma uti det fria, när kan s.k. inrymning användas, kommunikation i 
händelse av PDV etc., etc. Ett större tag gjordes i frågan 2016 i SÖSK, där Tomelilla 
också var med”.

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

Svar på fråga angående GC-väg från Sander Dijkstra (M), handlingsid: Ks 2021.3197.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 96 forts.

Fråga angående simskola i Smedstorp till kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Alexander Verweij Svensson (M) från Tina Bergström-Darrell (S), handlingsid: Ks 
2021.3179.

Fråga angående LOV till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad 
(M) från Ida Bornlykke (S), handlingsid: Ks 2021.3181.

Fråga angående hot och våld i skolan till familjenämndens ordförande Charlotte 
Rosdala (C) från Anders Throbäck (S), handlingsid: Ks 2021.3188.

Svar på fråga om hot och våld i skolan från Charlotte Rosdala (C), handlingsid: Ks 
2021.3198.

_________
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

Kf § 97    

Informationsärende

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Underrättelse om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, avgången ersättare 
Vilda Rosenblad (MP), ny ersättare Claes Melin (MP).

Två medborgarinitiativ har inkommit under perioden 23 juni och 1 september 2021:

 Medborgarinitiativ – Cykelväg genom Brösarps södra backar

 Medborgarinitiativ – Hundrastgård, Lunnarp

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

- Pandemin har påverkat oss alla väldigt mycket men den 29 september släpps 
restriktionerna och vi kan börja träffas på riktigt igen med försiktighet. 

- Vi har haft mycket byggnation i vår kommun och Översiktsplanen 2011 
kommer att få en översyn som ska vara klar 2024. 

- Kommunfullmäktige antog oppositionens budget i juni och förvaltningen 
arbetar nu med den. 

- Förvaltningen ska ha en stor eloge hanteringen av den svåra tid kommunen 
har gått igenom.

Familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) informerar bland annat om 
följande:

- Pandemins påverkan på skolan med frånvaro och distansundervisning men 
det har fungerat i stort sett bra.

- Försörjningsstöd har minskat men våld i nära relationer har ökat.

- Införandet av familjecentral, ett studiebesök i Simrishamns familjecentral är 
planerat.

9S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 e
e9

6e
b8

6-
28

98
-4

c1
e-

a2
92

-c
52

86
1a

69
37

7



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 97 forts.

- Nybyggnation eller renovering av Lindesborgsskolan och investering i 
Brösarps ur och skur-förskola.

- Främjande av närvaro i skolan genom implementering av Nytorpsmodellen.

- Meritvärdet i högstadiet ökar sedan 2018-2019 med flickor något bättre än 
pojkar, varav 10 flickor med meritpoäng på 300 eller över.

- Nämndens goda ekonomi.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander Verweij Svensson (M) 
informerar bland annat om följande.

- Kulturhusets många program som dessutom är gratis.

- Kulturskolans många elever med uppskattad sommarskola.

- Soffta öppnar och marknad är på gång.

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

- Förändringen av Torget med hjälp av bland annat 121 medborgarsvar. 
Arbetet börjar vecka 36.

- Mobila hastighetspåminnare runt om i kommunen vilket förhoppningsvis 
kommer igång i oktober.

- Vattenbrist i Kivik under marknadsveckan. Vattenledning från Brösarp till 
Kivik ska stå klar under 2022.

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

- Pandemins påverkan på måluppfyllelsen, som inte helt nåtts.

- Äldres isolering under pandemin.

- Kyrkan och Samarithemmet i Simrishamn erbjudande tillsammans med 
församlingshemmet i Tomelilla och Café Kryddan om samtalsterapi för äldre.

- ”Heltid som norm” med de utmaningar och fördelar som projektet medför.

- Nya lokaler under 2022.

- Hemtagning av LSS korttid för barn.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 97 forts.

- Digitaliseringens utveckling på många plan i verksamheten under pandemin.

- Utbildningssatsningar för medarbetarna.

- Ordföranden tackar alla chefer och medarbetare för deras fantastiska arbete 
under pandemins prövningar.

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

- Nämndens goda verksamhet.

- Simrishamns möjliga intåg i Ystad-Tomelilla-Sjöbo överförmyndarnämnd.

- Behovet av fler gode män och förvaltare.

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

- Österlenhem har nytt ägardirektivdirektiv och ny bolagsordning.

- Uthyrningen i Smedstorp går fort. Hyrorna är rimliga sedan bidrag  på 3,2 
miljoner beviljats för byggnationen.

- Lansen byggs om med bidrag på 5,3 miljoner.

- Riksbyggen tomt 2 bebyggs enligt samma koncept som i Smedstorp och 
planerar i Brösarp.

- Grönskötsel i egen regi 2021.

- Tittar på ombyggnad till lokaler för hemtjänst och sjuksköterskor.

- Balder 6 Odenplan har lokaler att hyra med möjlighet för familjecentral.

- Vikten av att kiosken på Torget har öppet året runt.

Revisionens ordförande Christina Lindberg (S) informerar bland annat om följande:

- Revisionen arbetar och fungerar bra, har utvecklats under denna 
mandatperiod.

- Arbetet består av grundläggande granskningar, ex. budgetar och mål samt 
djupgranskningar, ex. fastighetsförvaltning och arbetsmiljö.

- Enkät till ledamöter med ca. 50% svarsfrekvens.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 97 forts.

- Egen myndighet i Evolution till nämndsekreteraren Olof Hammars stora 
glädje.

Miljöförbundets 2:e vice ordförande Magnus Nilsson (C) informerar bland annat om 
följande:

- Hög personalomsättning, konsult anlitad för att se över organisationen.

- Alkoholtaxa ska ses över.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund direktionsledamot Bengt Högborg (C) 
informerar bland annat om följande:

- Pandemin har varit påfrestande men man har inte haft mycket sjukdom i 
verksamheten.

- Mycket omflyttning av personal och ny ledningsgrupp.

- Ekonomin har skadats av en stor pensionsutbetalning på 2 miljoner kr.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johans Linander, handlingsid: Ks 2021.3273.

Underrättelse om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, avgången ersättare 
Vilda Rosenblad (MP), ny ersättare Claes Melin (MP), handlingsid: Ks 2021.2716.

Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ 2021-09-01, handlingsid: Ks 
2021.3271.

Sammanställning över inkomna motioner och interpellationer 2021-09-01, 
handlingsid: Ks 2021.3272.

_________

12S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 e
e9

6e
b8

6-
28

98
-4

c1
e-

a2
92

-c
52

86
1a

69
37

7



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

Kf § 98 Dnr KS 2021/101

Informationsärende - Revisorernas 
granskning av fastighetsunderhåll och 
underhåll av grönytor

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna beslutade den 18 maj 2021 (Revisorerna § 23/2021) följande:

- Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av fastighetsunderhåll 
och underhåll av grönytor” med handlingsid: Ks 2021.1952

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.1953 till samhällsbyggnadsnämnden och 
Österlenhem AB för yttrande senast 2021-08-18 samt till 
kommunfullmäktige för kännedom

Skriftliga yttranden har nu inkommit från Samhällsbyggnadsnämnden och 
Österlenhem AB.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Revisorerna § 34/2021, Yttranden - Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll 
av grönytor, Handlingsid: Ks 2021.2877.

Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor, handlingsid: Ks 
2021.1952.

Missivskrivelse  Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor, 
handlingsid: Ks 2021.1953.

Sbn § 58/2021 Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor, 
handlingsid: Ks 2021.2537.
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§ 98 forts.

Yttrande från Österlenhem gällande granskningen av fastighetsunderhåll och 
underhåll av grönytor, Handlingsid: Ks 2021.2416.

Tidigare behandling
Revisorerna § 34/2021:

Revisorerna beslutar att lägga yttrandena från samhällsbyggnadsnämnden och 
Österlenhem AB till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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20 september 2021

Justerandes sign

Kf § 99 Dnr KS 2021/132

Sammanträdesplan kommunfullmäktige 
2022

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesplan 2022 inklusive riktlinjer 
för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 14 februari, 4 april, 16 maj, 
20 juni, 19 september, 17 oktober, 30 november och 19 december 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma platsen för 
kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på anslagstavlan 
på kommunens hemsida.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunallagen 5 kap. 12 § överlämnas härmed förslag till 
sammanträdeslista för kommunfullmäktige 2022.

Utgångspunkten är att hålla sammanträde med kommunfullmäktige var sjätte vecka 
liksom under 2021, men eftersom det är val den 11 september 2022 så kommer det 
att krävas fler sammanträden under hösten. Totalt planeras för fyra sammanträden 
under våren och fyra under hösten, dvs. åtta totalt under 2022 (sju under 2021 varav 
ett ställdes in och på samma sätt var det under 2020).

När kommunstyrelsen och nämnderna fastställer sina sammanträdesplaner ska 
helgdagar undvikas och skollov bör undvikas. De lov och helgdagar som kan inverka 
på mötesplaneringen för 2022 är: Sportlov 21-25 februari, påsklov 11-18 april, Kristi 
Himmelsfärdslov 26-27 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 31 oktober-4 
november. Med tanke på valdagen den 11 september så bör sammanträden undvikas 
1-11 september.

Kommunfullmäktige föreslås ha sina sammanträden förlagda till måndagar (med 
undantag av budgetsammanträdet som är onsdagen den 30 november), enligt 
följande:

- 14 februari

- 4 april

- 16 maj
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§ 99 forts.

- 20 juni

- 19 september (sista sammanträdet med gamla kf)

- 17 oktober (första sammanträdet med nya kf)

- 30 november (nya kommunfullmäktige antar budget för 2022)

- 19 december (val av styrelsen, nämnder med mera)

Kommunfullmäktiges sammanträden startar i normalfallet kl. 19.00. 
Budgetsammanträdet den 30 november föreslås dock starta kl. 15.00. Anledningen 
till att budgetsammanträdet är onsdagen den 30 november är att regionfullmäktige 
har sitt budgetsammanträde den 28-29 november. Det står kommunfullmäktiges 
presidium fritt att vid behov tidigarelägga sammanträdestiden.

Sammanträdesplanen ska inte uppfattas som kallelse till sammanträde. Särskild 
kallelse kommer att utsändas minst tio dagar före varje sammanträde. Ledamot som 
blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde ska meddela detta till 
kansliavdelningen så snart som möjligt, gärna omgående efter kallelsen har mottagits. 
Även ersättare kan med fördel meddela förhinder till kansliavdelningen.

Kommunfullmäktiges presidium föreslås få besluta om plats för fullmäktiges 
sammanträden under 2021.

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på Tomelilla kommuns officiella 
digitala anslagstavla.

Kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar beslutar om sina 
sammanträdesplaner för 2022. Samråd med kanslienheten bör dock ske innan beslut 
om sammanträdesdagar fattas.

Inriktningen för 2022 är liksom för tidigare år att justerat protokollsutdrag alltid ska 
kunna skickas med nästa sammanträdesnivås ordinarie kallelse. Det innebär 
exempelvis att kommunstyrelsen behöver hålla sina sammanträden i så god tid att 
protokollet hinner bli justerat före utskicket till kommunfullmäktige. Ärenden till 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kansliet till handa senast nio dagar före 
sammanträdet.

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

Kommunfullmäktige antar sin sammanträdesplan för 2022 den 20 september 2021, 
kommunstyrelsen antar sin sammanträdesplan för 2022 den 6 oktober 2021 och 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar sin sammanträdesplan för 2022 den 13 
oktober 2021. Därefter kan nämnder och övriga utskott fatta beslut om sina 
sammanträdesplaner för 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunfullmäktiges sammanträden kommer att bli något dyrare under 2022 än 
under 2021 eftersom antalet möten utökas från sex till åtta. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att 
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera 
sig politiskt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Ny sammanträdesplan antas för varje år. Vid behov följs planen upp och kan 
förändras.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesplan 2022 inklusive riktlinjer 
för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 14 februari, 4 april, 16 maj, 
20 juni, 19 september, 17 oktober, 30 november och 19 december 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma platsen för 
kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på anslagstavlan 
på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 87/2021, handlingsid: Ks 2021.3047.
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Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2021:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
sammanträdesplan 2022 inklusive riktlinjer för styrelser och nämnder.

Kommunstyrelsen § 87/2021:

Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesplan 2022 inklusive riktlinjer 
för styrelser och nämnder.

_________

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Kanslichef Johan Linander

18S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 e
e9

6e
b8

6-
28

98
-4

c1
e-

a2
92

-c
52

86
1a

69
37

7



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

Kf § 100 Dnr KS 2021/134

Simrishamns kommuns deltagande i 
gemensamt handläggarkontor och 
överförmyndarnämnd

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att Simrishamns kommun får 
ingå i den gemensamma överförmyndarenheten från den 1 januari 2023 i enlighet 
med de villkor som framgår av förvaltningens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till att en gemensam 
överförmyndarnämnd för Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner 
bildas från den 1 januari 2023 under förutsättning att Simrishamns kommun ingår i 
den gemensamma överförmyndarenheten.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet antecknar till protokollet att de anser att 
beslutet skall förtydligas med att samtliga handläggare skall vara placerade på 
handläggarkontoret i Tomelilla.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun fattade den 31 maj 2021 beslut om att 
Simrishamns kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystads och Sjöbo 
kommuner. I beslutet ingår också att handläggare ska finnas på plats i Simrishamn.

Den gemensamma enheten för Ystads kommun och Sjöbo kommuns 
överförmyndarverksamhet bildades 2010 och den 1 januari 2011 bildades den 
gemensamma överförmyndarnämnden för dessa båda kommuner. Den 1 januari 
2016 bildades den gemensamma enheten för Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner 
med kontor i Tomelilla. Sedan den 1 januari 2019 har dessa tre kommuner också en 
gemensam överförmyndarnämnd.
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Framtid
Även om den gemensamma enheten nu omfattar tre kommuner så finns ett behov av 
att bli större eller ingå i en större gemensam enhet. Ställföreträdarutredningen är 
precis överlämnad till regeringen och den vidare hanteringen av utredningsförslagen 
kommer att vara viktig för överförmyndarverksamhetens framtida arbete. 
Genomförs förslagen så kommer ett större ansvar läggas på överförmyndarenheterna 
runt om i landet, exempelvis kommer beslutanderätten i ostridiga ärenden om 
godmanskap att flyttas från domstolarna till överförmyndarnämnderna. 

Ärendena tenderar också att bli mer komplicerade och tidskrävande och det är ibland 
tveksamt om det är lämpligt att de läggs på en lekman. Sannolikheten är stor att 
överförmyndarenheten kommer att ha behov av att anlita företag som erbjuder 
professionella gode män och förvaltare i ärenden där det inte går att rekrytera eller 
där det inte är lämpligt att tillfråga en ideell kraft. Detta kommer att innebära en ökad 
kostnad i arvodesbudgeten.

Verksamheten har också ett stort behov av att fortsätta den digitala utvecklingen så 
att fler e-tjänster kan erbjudas sökande och ställföreträdare. En enskild 
överförmyndarenhet har svårt att utveckla egna digitala lösningar på de problem som 
sannolikt delas med de flesta överförmyndarenheter i landet. Med en större enhet 
ökar dock möjligheten till att avsätta tid och resurser för den fortsatta nödvändiga 
digitala utvecklingen.

Fakta om nuvarande samverkan
Samarbetet runt överförmyndarenheten regleras genom ett samverkansavtal och 
nämnden styrs av ett reglemente som är antaget av samtliga tre kommuners 
fullmäktige. Tomelilla kommun är värdkommun. Enheten har sex anställda och 
Tomelilla kommuns kanslichef fungerar även som chef för överförmyndarenheten. 
Enheten har sina kontorslokaler på Gladanleden i Tomelilla tillsammans med Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.

Budgeten för 2021 är på 4,44 mnkr. Kostnaderna fördelas mellan kommunerna 
utifrån respektive kommuns andel av det totala antalet ärenden. Under år 2020 stod 
Ystads kommun för 436 ärenden vilket utgjorde 45,85 procent av det totala antalet 
ärenden som var 951. Följaktligen fick Ystads kommun stå för 45,85 procent av 
enhetens kostnader för år 2020. Motsvarande siffror för Sjöbo kommun är 274 
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ärenden och 28,81 procent, samt för Tomelilla kommun 241 ärenden och 25,34 
procent.

Arvoden, kostnadsersättningar med mera till överförmyndarnämnd, gode män och 
förvaltare ingår inte i samarbetet utan detta svarar respektive kommun för.

Behov om Simrishamns kommun ansluter till enheten
Simrishamns kommun hade under 2020 413 ärenden, dvs något färre än Ystads 
kommun. Det betyder att den gemensamma enheten skulle gå från 951 till 1 364 
ärenden (2020 år siffror), med andra ord en ökning med 43 procent. För att kunna 
behålla samma kvalitet i verksamheten skulle det krävas att enheten utökas från 6 till 
8,5 tjänster. 

För att överförmyndarenheten ska fungera som en samlad enhet är det viktigt att 
samtliga anställda utgår från samma tjänstgöringsställe, även om det kan finnas 
utrymme för visst distansarbete. Sjöbo och Ystads kommuner har inga handläggare 
stationerade på plats i Sjöbo och Ystad och har inte funnit något behov av detta. På 
samma sätt finns det inget behov av handläggare stationerade i Simrishamn. 
Nackdelen att ha personalen på två olika tjänstgöringsställen är åtminstone mycket 
större än den eventuella vinsten att ha handläggare på plats i Simrishamn.

Enhetens nuvarande lokaler på Gladanleden är byggda för sex eller möjligtvis sju 
medarbetare. På grund av sekretessen som enheten arbetar under så var det 
nödvändigt att bygga in arbetsplatserna i en ljudcell så att miljöförbundets tjänstemän 
inte kunde höra samtal från överförmyndarenhetens kontor. Detta gör att det inte 
finns någon rimlig möjlighet att utöka personalstyrkan till önskvärda 8,5 tjänster i 
nuvarande lokaler. Även i övrigt är kontorslokalerna på Gladanleden fullbesatta. Med 
andra ord kommer ett samgående och en utökning av personalstyrkan kräva en flytt 
från Gladanleden till andra lokaler i Tomelilla tätort.

Nämnden
Ska Simrishamns kommun ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden från 
den 1 januari 2023 krävs att samtliga fyra kommunfullmäktige antar ett nytt 
reglemente för nämnden. I detta reglemente måste det regleras hur många ledamöter 
och ersättare varje kommun ska ha, minimum är en ledamot och en ersättare per 
kommun. De två alternativ som står till buds är 1+1 per kommun, dvs en nämnd på 
4 ledamöter och 4 ersättare, eller 2+2 per kommun, dvs en nämnd på 8 ledamöter 
och 8 ersättare. 
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Med tanke på att de beslut som nämnden fattar i stort är opolitiska så skulle det vara 
omfattande med en nämnd på hela 16 personer. Förslaget är därför att varje 
kommun ska ha en ledamot och en ersättare var om Simrishamn ska ingå i den 
gemensamma nämnden.

Rättsläget vid överlämning från en myndighet till en annan
Vid ett eventuellt samgående måste överlämnande myndighet, dvs Simrishamns 
överförmyndare, stå för ansvaret för akternas kvalitet och övertagande myndighet, 
dvs den gemensamma överförmyndarnämnden med Tomelilla kommun som 
värdkommun, ha möjlighet att granska akterna.

SKR:s expert på överförmyndarrätt Kalle Larsson rekommenderar att övertagande 
myndighet granskar akterna för att kunna undgå historiskt ansvar för eventuella 
tidigare begångna misstag. Det bör därför avtalas mellan kommunerna hur många 
timmars arbetstid som behövs för att akterna ska kunna granskas i förväg innan 
sammanslagningen genomförs. På detta sätt har exempelvis Halmstads kommun och 
Nacka kommun gjort inför övertagande av andra kommuners 
överförmyndarverksamhet. 

Från dagen som en ny myndighet tar över handläggningen så är det den nya 
myndigheten som kan stämmas även för historiskt begångna misstag. Om den nya 
myndigheten har gått genom akterna för att på en rimlig nivå försäkra sig om att allt 
är korrekt faller dock ansvaret tillbaka på den ursprungliga myndigheten, i det här 
fallet Simrishamns kommun. SKR:s expert betonar dock att rättsläget är oklart och 
har inte prövats fullt ut.

Med det osäkra rättsläget som bakgrund är det säkraste som kan göras vid ett 
övertagande av överförmyndarverksamhet sammanfattningsvis: 

1. Kommunerna avtalar hur många timmar som den övertagande myndigheten 
ska lägga ner på granskning av den överlämnande myndighetens akter. 
Överlämnande myndighet bekostar denna granskning.

2. Kommunerna avtalar att överlämnande myndighet ska stå för samtliga 
kostnader för rättelser som krävs efter granskningen. Detta gäller såväl för 
eventuella skadestånd som för den tid som går åt för att rätta i akterna. 5-10 
timmars arbetstid per ärende är, enligt Kalle Larsson, rimligt att förvänta sig 
för nödvändiga rättelser. Förhoppningsvis är det inga eller få ärenden som 
behöver rättas.

3. Kommunerna avtalar att samtliga krav som ställs mot den nya myndigheten 
för misstag begångna fram till överlämnandet, ska den överlämnande 
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myndigheten ansvara för. Detta gäller såväl för skadestånd som för andra 
kostnader som uppkommer, inklusive arbetstidskostnader, konsultkostnader 
med mera.

Ekonomiska konsekvenser
Vilka kostnader som skulle uppkomma för nuvarande tre kommuner om 
Simrishamns kommun ska ingå i den gemensamma överförmyndarenheten och den 
gemensamma nämnden är svårt att förutse. 

Lokalkostnaderna kan bli högre, men det beror på vilka lokaler som går att hyra. 
Kostnaderna för nämndens ledamöter och ersättare blir lägre om 1 ledamot och 1 
ersättare ska väljas per kommun istället för dagens 2+2.

Kostnader som uppkommer för den granskning som krävs av överlämnande 
myndighets ärenden ska Simrishamns kommun stå för. Detta ska inte generera några 
kostnader för Tomelilla, Ystads eller Sjöbo kommuner.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. Vissa resor kommer 
att bli längre för till exempel nämndsledamöter och för inlämning av årsräkningar. 
Det går troligtvis att ordna så att årsräkningar kan lämnas in till Kontakt Simrishamn 
i Stadshuset i Simrishamn.

Uppföljning
Samtliga tre kommunfullmäktige behöver fatta likalydande beslut om villkoren för en 
anslutning av Simrishamns kommun till den gemensamma nämnden och till den 
gemensamma enheten. Givetvis måste även Simrishamns kommunfullmäktige eller 
annan kommunal instans fatta beslut om dessa villkor godkännes.

Därefter kan avtal tecknas mellan kommunerna för den granskning som ska 
genomföras före ett samgående. Sista steget är sedan att de fyra kommunfullmäktige 
fattar beslut om ett samverkansavtal för den gemensamma enheten och om ett 
reglemente för Tomelilla-Ystad-Sjöbo-Simrishamns överförmyndarnämnd. 
Anslutning kan ske den 1 januari 2023.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att Simrishamns kommun får 
ingå i den gemensamma överförmyndarenheten från den 1 januari 2023 i enlighet 
med de villkor som framgår av förvaltningens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till att en gemensam 
överförmyndarnämnd för Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner 
bildas från den 1 januari 2023 under förutsättning att Simrishamns kommun ingår i 
den gemensamma överförmyndarenheten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 88/2021, handlingsid: Ks 2021.348.

Simrishamns kommunfullmäktiges beslut, handlingsid: Ks 2021.2419.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 88/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att Simrishamns kommun får 
ingå i den gemensamma överförmyndarenheten från den 1 januari 2023 i enlighet 
med de villkor som framgår av förvaltningens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till att en gemensam 
överförmyndarnämnd för Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner 
bildas från den 1 januari 2023 under förutsättning att Simrishamns kommun ingår i 
den gemensamma överförmyndarenheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 134/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till att Simrishamns kommun får ingå i 
den gemensamma överförmyndarenheten från den 1 januari 2023 i enlighet med de 
villkor som framgår av förvaltningens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till att en gemensam 
överförmyndarnämnd för Tomelilla, Ystads, Sjöbo och Simrishamns kommuner 
bildas från den 1 januari 2023 under förutsättning att Simrishamns kommun ingår i 
den gemensamma överförmyndarenheten.

_________

Beslutet skickas till:

24S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 e
e9

6e
b8

6-
28

98
-4

c1
e-

a2
92

-c
52

86
1a

69
37

7



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 100 forts.

Simrishamns kommun

Ystads kommun

Sjöbo kommun

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Kanslichef Johan Linander
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Kf § 101 Dnr KS 2019/199

Redovisning särskilda uppdrag budget 
2021 - Familjenämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna familjenämndens redovisning av särskilda 
uppdrag – budget 2021.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Beslut Kf § 141/2020

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare 
stödåtgärder för individer som inte har den förväntade utvecklingen i SFI och att 
tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan IFO och AME utvärderas och till 
TB1 återkommer med förslag på möjlig förändring, med positiv målsättning att fler 
snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja medvetenheten 
hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring kvarstår. 
Finansiering genom sociala investeringsfonden

Verksamheternas redovisning
Individ- och familjeomsorgen
Pågående insatser som stöd till språksvaga
Jobbsökarverkstad: Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar individuellt eller i grupp 
med fokus att ge stöd i arbetssökandet. Här ges individen hjälp med att skriva CV, 
träna på arbetsintervju, skapa förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut och göra 
studiebesök på arbetsplatser. 

Gruppaktivitet för språksvaga: I samarbete med studieförbunden genomförs 
gruppaktivitet för språksvaga. Fokus är att träna svenska språket, genom att diskutera 
och att argumentera tillsammans. Fokus är också att få ökad kunskap om 
arbetsmarknaden i Sverige. Denna aktivitet kan vara ett komplement till SFI studier 
för att påskynda progressionen i svenska språket. 
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Praktik /arbetsträning: AME arbetar med att få ut deltagare i praktik och 
arbetsträning för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Vi har ingen 
kompetens för att själva kunna arbetsprövningsbedömningar, utan i de fall behöver 
vi kontakta Försäkringskassan, som ansvarar för att göra dessa utredningar. Den 
största arbetsgivare för praktikplatser är i nuläget Erikshjälpen där vi har cirka 15 
deltagare. 

Extratjänster: På uppdrag från Arbetsförmedlingen arbetar AME med att få ut 
personer i extratjänster. Platser för extratjänster ska vara internt i Tomelilla kommun. 
I dagsläget har vi cirka 25 personer i anställning. I februari har Arbetsförmedlingen 
fattat beslut om att pausa alla nya beslut samt att ej förlänga pågående beslut. Nu är 
fokuset att stärka de individer som har en extratjänst så att de har större 
förutsättningar att komma ut i självförsörjning efter avslutad anställning. 

Servicelaget: Gör interna uppdrag i kommunen exempelvis gaturenhållning, skötsel 
av grönytor, flytthjälp, måleriarbete, mindre snickeri-uppdrag, transporter och 
liknande.  Servicelaget består idag av 4 personer med lönebidragsanställningar. 

Språkplikt
Den 1 april 2021 trädde lagen ”språkplikt” i kraft.  Denna lag innebär att en person 
som har ekonomiskt bistånd vid behov ska delta i SFI för att anses stå till 
arbetsmarknadens förfogande.  Det kan dock finnas sociala eller hälsomässiga skäl 
som kan ge rätt till försörjningsstöd utan krav på språkutbildning. Vidare har man i 
denna lag även stramat åt kravet på närvaro / frånvaro samt vad som anses vara en 
giltig frånvaro. Omfattas man av språkplikten anses det inte godtagbart att vara 
frånvarande för ett tandläkarbesök då detta hade kunnat genomföras på annan tid då 
den enskilde inte bedriver studier. Den nya lagstiftningen ger handläggaren en större 
möjlighet att säkerställa att den enskilde följer sin studieplan mer exakt. Ett redan 
påbörjat arbete med att följa den enskildes progression och närvaro på SFI, och kan 
med lagen på vår sida ge konsekvenser gentemot försörjningsstöd om man brister i 
planering. 

Arbetslinjen försörjningsstöd och AME
När det finns ett behov av sysselsättning hos en person med ekonomiskt bistånd så 
skrivs omgående en remiss till AME för att vidare arbeta med personen mot 
självförsörjning. 

Under 2020 har det varit fokus på att arbeta mot krav på sysselsättning för rätten till 
ekonomiskt bistånd. Deltagare, arbetsmarknadscoach och socialsekreterare, gör en
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arbetsplan för den sökande, då skapas en tydlig planering på vad som förväntas av 
den enskilde samt vad behoven är för att personen ska komma ut i egen försörjning. 

Hösten 2020 gjordes ett stort arbete med att kartlägga processen mellan handläggare 
för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten. Förbättringar har gjorts med 
fokus på att den enskilde fortare ska komma igång i planering på AME, ökad samsyn 
utifrån planering, tydlighet i vem gör vad samt vad är kraven för att ha rätt till fortsatt 
försörjningsstöd. 

Utvärdering
Det har visat sig att denna process fallit väl ut. Genom ett nära samarbete mellan 
Försörjningsstöd och AME kan vi konstatera att insatser snabbt påbörjas för den 
enskilde. Det har också visat sig positivt att ha ett gemensamt möte där man 
gemensamt med den enskilde gör genomförandeplanen. Resultatet har blivit ökad 
samsyn i planering för deltagaren och att rollfördelning tydliggörs för den enskilde. 

Deltagare: 

Totalt 43 personer inskrivna på AME (2021-04-20)

 Kvinnor: 26 st.
 Män: 17 st.

Av dessa 43 personer är 14 personer språksvaga 

 71 % kvinnor 
 29 % män 

Arbetslinjen AME och andra enheter
Arbetsmarknadsenheten har under våren 2021 påbörjar ett samarbete med 
Rekrytering och Bemanningsenheten (RoB) i Tomelilla kommun. Målet är att fånga 
upp deltagare på AME som kan vara lämpliga för sommarvikariat. Deltagaren ges 
möjlighet till praktik hos en arbetsgivare i kommunen, än så länge har det varit inom 
äldreomsorgen. Under praktikveckorna görs uppföljningar från arbetsmarknadscoach 
för att stödja och följa upp hur det fungerar på arbetsplatsen. Efter avslutad praktik 
görs en avstämning mellan alla inblandade parter. Har praktiken fallit väl ut erbjuds 
den enskilde sommarvikariat på arbetsplatsen. På så sätt skaffar sig deltagaren en 
arbetslivserfarenhet samt blir självförsörjande under åtminstone en period. 

Arbetsmodellen har stora vinster och man jobbar aktivt för att utveckla samarbetet 
med RoB. Målsättningen är att göra liknande upplägg inom fler verksamheter och 
därmed kanske även matcha den enskildes bakgrund, kompetens och förutsättningar. 
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I dagsläget finns två pågående projekt tillsammans med ÖSF. Projekten drivs med 
ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.  SFI för föräldralediga är ett projekt som 
sträcker sig perioden 2020-08-01--2021-07-31. Projektet riktar sig mot språksvaga 
som är föräldralediga och därmed har pausat sina SFI studier. Genom detta projekt 
ges de möjlighet att komma till ett socialt sammanhang och träna svenska språket för 
att bibehålla svenskan, och därmed lättare kunna återgå till studier efter avslutad 
föräldraledighet. 

Coachning mot arbetsmarknaden är ett annat projekt som sträcker sig perioden 
2021-01-01--2021-12-31 och riktar sig mot personer som är i etableringen eller nyss 
avslutat sin etableringsperiod. I detta projekt ges individer möjlighet att komma ut i 
praktik under tiden man studerar SFI för att skapa sig arbetslivserfarenhet och knyta 
an kontakter i arbetslivet. 

Det är i dagsläget cirka 100 elever som studerar SFI på Österlens folkhögskola samt 
17 personer som studerar i Ystad. Det finns idag ett nära samarbete med skolorna 
där man på individnivå följer varje elevs progression och är delaktig i varje individs 
planering. 

Det finns även ett pågående samarbete med näringslivet där det jobbas aktivt för att 
knyta kontakter med andra arbetsgivare i Tomelilla för att kunna matcha lämpliga 
arbetsplatser mot deltagarens behov när det gäller praktik och arbetsträningar. 

AME och studieförbunden samarbetar aktivt och bedriver gruppverksamhet med 
syfte att förbättra svenska språket och stärka språksvagas möjlighet att komma ut på 
arbetsmarknaden. Även under pandemin har denna aktivitet fortlöpt, dock i digital 
form. 

Tomelilla ingår i ett ESF- och Finsamprojekt, som startat upp i februari 2021. 
Projektet har fokus på de som behöver stöd i att komma igång och vidare i sin 
utveckling. Möjligheternas väg samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, SÖSK kommunerna och region Skåne. I detta projekt har vi 
möjlighet att remittera de som anses behöva ytterligare stöd än vad de idag kan 
erbjudas i våra verksamheter. Det så är många remitterande parter, vilket också leder 
till att det är begränsat i antal deltagare i projektet. Detta gör att vi trots denna 
möjlighet inte upplever att vårt behov av insatser för denna målgrupp, är uppfyllt. 

Planerade åtgärder för 2021
I samband med regelbundna uppföljningar kan vi se att en målgrupp som är 
utmärkande är de som är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning. Det är ofta långvarig 
sjukskrivning med psykisk ohälsa som grundproblematik. Det finns en idé som är 
under utredning och det är hur man kan använda Grön Arena för ändamålet.  Det 
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som identifieras snabbt är att handläggarna saknar kompetens kring psykisk ohälsa 
och återhämtning.

Vidare har socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd, under 2020 arbetat fram en 
modell för ett projekt tillsammans med socialpsykiatrin. Målet med modellen är att 
när försörjningsstöd identifierat personer med långvarig sjukskrivning utan övriga 
insatser (exempelvis boendestöd) ska socialsekreterare kunna planera för individuell 
anpassad insats från socialpsykiatrin med syfte att bryta sitt långvariga mönster med 
sjukskrivning för den enskilde. En socialpedagog ska komma in och arbeta med den 
enskilde i syfte att komma ett steg närmare att bli fri från sjukskrivning och bli redo 
för en remiss vidare till AME eller annan lämplig insats. Det som skiljer sig åt i 
projektet gentemot om den enskilde själv ansöker om boendestöd hos 
socialpsykiatrin är att detta görs i samråd med den enskilde, läkare och 
socialsekreterare och blir en del av planeringen för att ha rätt till försörjningsstöd. 
Målsättningen har varit att komma igång under hösten 2020, men på grund av ökade 
volymer inom socialpsykiatrin så har det ännu inte kommit igång. Därför arbetar man 
nu för att hitta lösningar och kanske börja i mindre skala för att möjliggöra att pröva 
modellen. 

De som har en extratjänst och är språksvaga har avsatt 2 dagar per vecka för att 
studera svenska. Av dessa två dagar så har eleverna begränsad lärartid till 3 timmar 
per dag. Detta infördes med anledning av pandemin, men kommer fortsätta även 
efter pandemin. Planen är eventuellt att ge möjlighet för dessa elever att kunna 
komma till AME och förlägga resterande studietimmar på AME för att med 
stöttning av arbetsmarknadscoach och studiehandledare ges bättre förutsättningar 
och mer insyn i progressionen för studierna. 

Åtgärder vi tror skulle stärka egen försörjning ytterligare

 Kompetensutveckling till socialsekreterarna för att kunna arbeta med 
målgruppen långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa eller 
neuropsykiatriska sjukdomar som gör det svårt att komma ut på reguljära 
arbetsmarknaden. 

 KAA – Har idéer och önskemål att kunna bedriva mer förebyggande arbete, 
bygga upp fler samverkanskanaler, genomföra gruppaktiviteter för att stötta 
ungdomarna att komma vidare samt arbeta mer aktivt för att få ut dem i 
praktik och kunna ha nära uppföljningar och handledning under 
praktikperiod. Genom att arbeta förebyggande och mer aktivt med denna 
målgrupp ges vi möjlighet att stärka ungdomen innan de anses vara ”vuxna” 
och ska klara sig själv. Vi har i detta uppdrag möjlighet att vägleda dem rätt 
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för att undvika att de efter skolgång inte har egen inkomst och därmed söker 
ekonomiskt bistånd.

 Jobba förebyggande mot arbetslöshet i Tomelilla kommun. Vi kan se en stor 
vinst i att kunna erbjuda alla Tomelilla kommuns invånare stöd och stöttning 
i arbetsrelaterade frågor. Detta för att kunna fånga upp invånare i kommunen 
som är arbetslösa eller på väg att bli det. Genom att börja jobba med denna 
målgrupp, kan vi öka chanserna att de förblir självförsörjande, och därmed 
minimera risken att de hamnar på försörjningsstöd. 

 Ge ökad möjlighet till språkpraktik kombinerat med studier. För att kunna 
matcha praktikplats efter behov finns ett önskemål om utökad samarbete 
med kommunala verksamheter.

 Servicelaget består idag av 4 personer med lönebidragsanställningar samt en 
arbetsledare. I nuläget är det en pågående insats som löpt på sedan 
Arbetsmarknadsenheten startade upp 2017. Vi ser att det finns mer utveckla 
av verksamheten för att då öka antalet deltagare men det förutsätter 
eventuellt andra lokaler att nyttja och troligtvis behöver arbetsledningen ökas.

Framtid
I betänkandet (SOU 2020.66), Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk, föreslås bland 
annat följande förändringar för SFI som kommer att påverka verksamheten positivt 
på många sätt.

 Stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt allmänna 
råd för systematiskt kvalitetsarbete inom Komvux.

 Förstärkta granskningar av SFI-verksamheter på anordnarnivå samt av 
kvalitetsarbetet inom SFI.

 Förbättrad statistik om bland annat studieresultat och kostnader.

 Ett så kallat kommunalt språkansvar som ska stödja kommunerna och skärpa 
befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och stödja 
individer att påbörja och slutföra hela SFI-utbildningen.
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 Tidsbegränsad SFI-utbildning (4 år med möjlighet till individuell förlängning) 
och fastställda kurstider.

 Ändamålsenliga individuella studieplaner och progressionsplanering.

 Obligatorisk kartläggning av litteraciteter samt bedömningsmaterial för 
undervisningen: Bygga svenska vux.

 Reglering av distansundervisning inom SFI.

 Olika former av kompetensutvecklingsinsatser specifikt för SFI och övriga 
Komvux.

 En plan för ökade behörighetskrav för lärare i SFI.

 Profilering mot vuxenutbildning av högskolekurser i svenska som andraspråk.

 Forskarskola och medel för praktiknära ämnesdidaktisk forskning om vuxnas 
lärande av och på svenska som andraspråk inom Komvux.

Statistik för hur lång tid SFI-studier tar i genomsnitt: 

Nationellt Ystad Österlens 
folkhögskola

SFI A 40  Har inga 
studerande på 
denna nivå

36

SFI B 30 41 53

SFI C 29 30 52

SFI D 23 27 59

 Ystad och Österlens folkhögskola (ÖSF) har olika system hur de administrerar och därför kan 
motsvarande siffror ej tas ut. Det som ses här ovan är Ystad; totalt antal veckor på slutförd utbildning. 
ÖSF: Pågående kurs men hittills uppnått dessa antal veckor. Oklart när kursen kommer avslutas. 
Resultatet från ÖFS är ett medianvärde

32S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 e
e9

6e
b8

6-
28

98
-4

c1
e-

a2
92

-c
52

86
1a

69
37

7



Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 101 forts.

Barn och utbildning

Vad gäller uppdraget om att höja medvetandegraden hos våra 7-9 elever på 
Kastanjeskolan med Nyföretagarcentrums hjälp så har denna insats försenats på 
grund av pandemin. Kastanjeskolan har under våren 2021 haft en minst sagt 
annorlunda termin som inleddes med distansundervisning för alla elever under två 
veckor. Fortsättningen av vårterminen har inneburit fortsatt undervisning på distans, 
helt (vid uppmaning från smittskydd Skåne) eller till delar (succesiv återgång efter 
veckor helt på distans). Under dessa förutsättningar har ett arbete med 
Nyföretagarcentrum fått skjutas framåt till höstterminen 2021.

Vad gäller startande av familjecentral har förvaltningen genomfört utredningar vilka 
sammanställts i en rapport. Rapporten har behandlats i familjenämnden vid två 
separata nämndsmöten. Rapporten är framtagen i dialog med inblandade aktörer, dvs 
Capio (mödravården), Region Skåne och Tomelilla kommun (Barn-och utbildning 
samt Individ och familj). Medverkande representanter från Capio och Region Skåne 
bedömer att rapporten utgör tillräckligt underlag för att de ska kunna fatta ett 
eventuellt beslut om att gå från avsiktsförklaring till samverkansavtal. Capio och/eller 
Region Skåne har inte återkommit med besked, än. I rapporten redovisas 
uppskattade kostnader för en familjecentral såväl avseende drift som investering. 
Familjenämnden har med stöd av rapporten lyft dessa kostnader i nämndens 
budgetyttrande och som ett separat investeringsäskande till budgetberedningen.

Ekonomiska konsekvenser
Det är av stor vikt att verksamheten arbetar effektivt, långsiktigt och med utveckling 
av nya insatser som leder till ökad självförsörjning. Vidare kommer projekteringen 
och avtal om kommande familjecentral att få ekonomiska konsekvenser men 
kostnaderna uppvägs av nyttan för medborgarna.

Barnperspektivet
Barns utveckling påverkas av föräldrar som inte är självförsörjande på flera områden. 
Att växa upp i ekonomisk utsatthet får inte enbart materiella konsekvenser utan 
påverkar barns möjligheter inom en rad olika områden, inte minst socialt där bristen 
på pengar kan leda till utanförskap. Forskning visar även på samband mellan 
ekonomisk utsatthet och svagare skolprestation, samt risk för missbruk och 
kriminalitet i vuxenlivet. En ständig oro över pengar kan även påverka kvaliteten på 
föräldraskapet, något som skulle kunna förklara det starka samband som finns mellan 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 101 forts.

ekonomisk utsatthet och alla former av misshandel och vanvård av barn, liksom 
omhändertagande av barn.  Barn som växer upp i familjer som får ekonomiskt 
bistånd har visat sig även få svårare att etablera sig på arbetsmarknaden som vuxna. 

Föräldrar är viktiga för barns utveckling och hälsa. Många faktorer i samhället kan 
påverka förmågan att vara en bra förälder. Detta är särskilt viktigt för nya föräldrar i 
Sverige. Möjligheten att som förälder ta till sig information i olika sammanhang är 
därför viktig, för att skydda barnet samt ge barnet förutsättningar att vara trygg, 
kunna utvecklas och må bra.

Socialchef Camilla Andersson föredrar ärendet.

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

Uppföljning
Uppdragen kommer att följas upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna familjenämndens redovisning av särskilda 
uppdrag – budget 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 90/2021, handlingsid: Ks 2021.3050.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 90/2021:

Kommunfullmäktige beslutar godkänna familjenämndens redovisning av särskilda 
uppdrag – budget 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 122/2021:

Kommunfullmäktige beslutar godkänna familjenämndens redovisning av särskilda 
uppdrag – budget 2021.

_________

Beslutet skickas till:

Socialchef Camilla Andersson och skolchef Johan Holmqvist
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

Kf § 102 Dnr KS 2021/118

Årsredovisning 2020 - Österlen VA AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Österlen VA AB:s årsredovisning 2020.

Jäv
Sander Dijkstra (M), Kristin Skoog (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning och beslut.

Ärendebeskrivning
Österlen VA AB har kommit in med årsredovisning 2020. 

Årsredovisningen har granskats av kommunens lekmannarevisorer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen §94/2021, handlingsid: Ks 2021.3054.

Årsredovisning 2020 Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2021.2144.

Österlen VA AB 2020 granskningsrapport lekmannarevisorer, handlingsid: Ks 
2021.2145.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 94/2021:

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Österlen VA AB:s årsredovisning 2020.

_________

Beslutet skickas till:

Österlen VA AB

Simrishamns kommun
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

Kf § 103 Dnr KS 2021/77

Svar på motion - Erbjud vård- och 
omsorgsstudenter provanställning vid 
avklarade studier

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån vikten av en 
kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Kristin Skoog, Torgny Larsson, Ida Bornlykke, 
Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Inger Åbonde, Peter 
Boström, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om bifall till motionen, handlingsid: Ks 2021.3246.

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

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

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

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 103 forts.

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson och HR-chef 
Johan Lexfors, lämnar följande yttrande: 

Vård- och omsorgsarbetet blir alltmer komplext och kvalificerat. Allt mer kvalificerad 
vård utförs i hemmen och att alltmer kvalificerad sjukhusanknuten vård planeras bli 
förlagd till hemmiljön. Tomelilla kommun har en riktlinje för rekrytering. Syftet är att 
säkerställa att rekrytering av anställda sker på ett kompetensbaserat, genomtänkt och 
professionellt vis. Målsättningen med en rekryteringsprocess är att tillföra den bästa 
möjliga kompetensen till Tomelilla kommun. Dessutom påverkas rekryteringsprocessen 
av flertalet lagar och regler och därför ska processen även ta hänsyn till dessa 
(Diskrimineringslagen, Lagen om anställningsskydd, Allmänna bestämmelser, Lokalt 
samverkansavtal och Lag om medbestämmande i arbetslivet.)
När det gäller provanställning står det i Allmänna bestämmelser § 4 mom. att det kan 
komma i fråga om det föreligger ett prövobehov. I kommentarerna till Allmänna 
bestämmelser i lydelse 2020-11-01 så förtydligas vad som menas och där skrivs 
”Beslut om provanställning ska föregås av en prövning i det enskilda fallet. Av detta 
följer att provanställning inte får förekomma generellt. ”

Utifrån heltidsarbete som norm så är det tveksamt om behovet av att nyanställa, 
kommer att vara så stort inom vård och omsorg.

För att motivera ungdomar till omsorgsyrket vill vi som kommun vara öppna och 
verka för en hög andel arbetsplatsförlagd praktik och platser för det. Likaså erbjuda 
tidsbegränsade anställningar under sommar och andra delar av läsåret under 
studietiden.

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten har inte möjlighet att finansiera den volym av nya medarbetare som 
motionen beskriver om det är i form av nya befattningar. 

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

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

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 103 forts.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån vikten av en 
kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 95/2021, handlingsid: Ks 2021.3055.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 50/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningens för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 126/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån vikten av en 
kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.

Kommunstyrelsen § 95/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån vikten av en 
kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marianne Åkerblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande beslutsgång fastställs:
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 103 forts.

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.

Nej-röst för Ida Bornlykkes (S) yrkande.

Omröstning
Med 26 ja-röster mot 12 nej-röster och en som avstår beslutar kommunfullmäktige i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra (M), 
Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Alexander Verweij Svensson (M), Maria Mickelåker (C), Magnus 
Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), 
Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Bo 
Herou (KD), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), 
Jan Gustafsson (SD), Tina Malm (SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) 
och Jonas Olsson (SD).

Nej-röster: Kristin Skoog (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti 
(S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter 
Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V) och Jerry 
Bergström (MP).

Avstår: Linda Ekelund (V).

_________

Beslutet skickas till:

Sara Anheden (S)

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige 20210920

Ärende 10 Erbjud vård- och omsorgsstudenter provanställning

Reservation

Ett av sveriges kommuners största problem är att hitta utbildad personal. Att som ett led i att fånga upp några 
av de ungdomar som faktiskt utbildat sig är att erbjuda de som klarat sin utbildning, provanställning i 
kommunen.
Att hänvisa till avtal för att inte ens vilja försöka tyder på stor ovilja att pröva nya vägar. Självklart innebär 
inte provanställningar att kommunen inte ska försöka hitta personal med hög kompetens. Men för att det ska 
finnas sådan personal måste de få börja någonstans, och vill vi att de inte ska tröttna av alla osäkra 
anställningsformer som finns, vore det bra att fånga upp dom så tidigt som möjligt.

Vi reserverar oss till förmån för eget förslag.

Socialdemokraterna Tomelilla
Inger Åbonde
KF-Gruppledare
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

Kf § 104 Dnr KS 2021/85

Svar på motion - Resurspool Vård och 
omsorg

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån förvaltningens yttrande 
gällande att det redan finns en rekrytering och bemanningsenhet som tillgodoser 
verksamheternas behov vid frånvaro.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Kristin Skoog, Torgny Larsson, Ida Bornlykke, 
Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Inger Åbonde, Peter 
Boström, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om bifall till motionen, handlingsid: Ks 2021.3247.

Den vänsterpartistiska gruppen (Mona Nihlén och Linda Ekelund) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

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

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

Vi yrkar därför

att  Tomelilla Kommun återinför personalpool inom vård och omsorg.”
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 104 forts.

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

Sedan 2019 finns en central rekrytering och bemanningsenhet som tillgodoser 
verksamheternas behov av personalresurser vid frånvaro. Verksamheten anser att det 
inte finns behov av en resurspool utifrån hur vi arbetar med resurspass 
idag.Verksamheten har påbörjat ett utvecklingsarbete som innebär att enheten har 
möjlighet att utse resurspersoner. En resursperson är medarbetare som är väldigt 
flexibel och har ett intresse av att arbeta på flera arbetsplatser i större omfattning än 
kollegorna. Detta arbetssätt kan minska antalet resurspass för övriga på enheten. 
Medarbetaren ifråga har en hemarbetsplats där den har sin tillhörighet. Försöket är 
påbörjat i äldreomsorgen men om det faller väl ut så kommer det implementeras 
även inom LSS.

Ekonomiska konsekvenser
Planerad frånvaro ska täckas med resurspass, vilket är överbliven tid som inte nyttjas 
på ordinarie enhet under schemaperioden. Akut frånvaro kan täckas upp med 
tidsbegränsade anställningar om det inte finns fler resurspass att nyttja. 

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

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 104 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån förvaltningens yttrande 
gällande att det redan finns en rekrytering och bemanningsenhet som tillgodoser 
verksamheternas behov vid frånvaro.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 96/2021, handlingsid: Ks 2021.3056.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 58/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 

beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån förvaltningens yttrande 
gällande att det redan finns en rekrytering och bemanningsenhet som tillgodoser 
verksamheternas behov vid frånvaro.

Kommunstyrelsen § 96/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån förvaltningens yttrande 
gällande att det redan finns en rekrytering och bemanningsenhet som tillgodoser 
verksamheternas behov vid frånvaro.

Förslag till beslut under sammanträdet
Marianne Åkerblad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Peter Boström (S), Ida Bornlykke (S) och Mona Nihlén (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 104 forts.

Votering begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.

Nej-röst för Peter Boströms (S), Ida Bornlykkes (S) och Mona Nihléns (V) yrkande.

Omröstning
Med 26 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra (M), 
Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Alexander Verweij Svensson (M), Maria Mickelåker (C), Magnus 
Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), 
Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Bo 
Herou (KD), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), 
Jan Gustafsson (SD), Tina Malm (SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) 
och Jonas Olsson (SD). 

Nej-röster: Kristin Skoog (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti 
(S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter 
Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Linda Ekelund (V), Mona 
Nihlén (V) och Jerry Bergström (MP).

_________

Beslutet skickas till:

Peter Boström (S)

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige 20210920

Ärende 11, Resurspool Vård och omsorg.

Reservation

I en stor och resurskrävande organisation som Vård och omsorg uppstår ständigt behov av vikarier, när, var o 
varför är svårt att spå!
Att då tro att de behoven alltid passar ihop med de sk resurspassen är nog mest en önskedröm.
I en resurspool har man valt att arbeta där ska det finnas hög kompetens med de delegationer som kan 
behövas.

Framförallt har man en anställningstrygghet, då man är tillsvidareanställd. Detta är en förutsättning för att 
Tomelilla kommun ska leva upp till sin strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för eget förslag.

Socialdemokraterna Tomelilla
Inger Åbonde
KF-gruppledare
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

Kf § 105 Dnr KS 2021/56

Svar på motion angående 
kompetensförsörjningsplan

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån förvaltningens yttrande 
gällande att frågan är aktualiserad från föreslagna åtgärder efter återkoppling från 
SKR i kommunkompassen. HR-avdelningen har i uppdrag att inventera samt 
vidareutveckla en kompetensförsörjningsplan som ska innehålla samtliga 
verksamheter.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Kristin Skoog, Torgny Larsson, Ida Bornlykke, 
Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Inger Åbonde, Peter 
Boström, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om bifall till motionen, handlingsid: Ks 2021.3245.

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

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

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

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

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 105 forts.

Kastanjeskolan har t.ex. endast 59,6 procent lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i undervisande ämne. På några skolenheter 
understiger andelen heltidstjänster i engelska och matematik besatta med behöriga 
lärare 50 procent. Detta måste vi göra något åt, detta är en politisk fråga och kanske 
en av de viktigaste frågorna som vi måste ta oss an för att skolresultaten i Tomelilla 
kommun ska förbättras.

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

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

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

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

Därför yrkar jag att

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

Förvaltningen lämnar följande yttrande genom HR-chef Johan Lexfors: 
Under våren 2021 gavs HR-avdelningen i uppdrag, som en åtgärd utifrån SKRs 
Kommunkompass, att ta fram en övergripande kompetensförsörjningsplan. Arbetet 
med att ta fram planen kommer att genomföras partsgemensamt med start under 
hösten 2021. Mål är att ha en övergripande kompetensförsörjningsplan vid årsskiftet. 

Det pågår partsgemensamt kompetensförsörjningsarbete inom Barn och 
utbildningsverksamheten med utgångspunkt från HÖK 18 och fortskrider i och med 
HÖK 21. Vad gäller kompetensförsörjningsarbetet inom Stöd och 
omsorgsverksamheten, där individ och familj är en del, så påbörjades det arbetet i 
januari 2020 och är pågående.

Utifrån vad som beskrivits ovan så finner förvaltningen ingen anledning att bifalla 
yrkandet då en förvaltningsövergripande plan finns i uppdrag att tas fram där 
verksamheterna kommer att ingå. 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 105 forts.

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.

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån förvaltningens yttrande 
gällande att frågan är aktualiserad från föreslagna åtgärder efter återkoppling från 
SKR i kommunkompassen. HR-avdelningen har i uppdrag att inventera samt 
vidareutveckla en kompetensförsörjningsplan som ska innehålla samtliga 
verksamheter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 97/2021, handlingsid. Ks 2021.3057.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 48/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 105/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 128/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 105 forts.

Kommunstyrelsen § 97/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet
Charlotte Rosdala (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.

Anders Throbäck (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.

Nej-röst för Anders Throbäcks (S) yrkande.

Omröstning
Med 26 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra (M), 
Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Kenneth 
Strömbeck (M), Alexander Verweij Svensson (M), Maria Mickelåker (C), Magnus 
Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), 
Anders Larsson (C), Bengt Högborg (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Bo 
Herou (KD), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), 
Jan Gustafsson (SD), Tina Malm (SD), Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD) 
och Jonas Olsson (SD). 

Nej-röster: Kristin Skoog (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti 
(S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter 
Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Linda Ekelund (V), Mona 
Nihlén (V) och Jerry Bergström (MP).

_________

Beslutet skickas till:

Anders Throbäck (S)

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige 20210920

Ärende 12 motion angående kompetensförsörjning

Reservation

Det råder, inom många av den kommunala förvaltningens områden stor brist på kompetent personal. 
Revisionen var mycket tydlig med att det behövs en kompetensförsörjningsplan inom skolans område, där 
det på en del områden finns för få lärare med behörighet i ämnen de undervisar i.
Personalomsättningen inom IFO är alldeles för hög för att det ska vara bra för

Att då avslå motionen med motiveringen att ”arbete redan pågår” känns inte riktigt seriöst.
Vi reserverar oss till förmån för eget förslag.

Socialdemokraterna Tomelilla
Inger Åbonde
Gruppledare 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

Kf § 106 Dnr KS 2021/91

Svar på motion om mer gynnsam 
förskolemiljö

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

Kommunfullmäktige beslutar skicka ärendet till budgetberedningen 2022 inför 
budget 2023.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 (Ksau § 110/2021) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

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

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

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

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

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

och
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 106 forts.

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

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen är positiv till detta och anser att det är i linje med de hållbarhetsmål 
som finns. Inventeringen av fastigheterna kräver dock kompetens i frågan som 
förvaltningen saknar och som i sin tur kräver att kommunen upphandlar den typen 
av kompetens för att göra denna form av inventering. Förvaltningen uppskattar 
konsultkostnaden till cirka 500 000 kronor. Efter att inventering har gjorts får 
förvaltningen återkomma med vilka åtgärder som krävs, men även vilka kostnader de 
föreslagna åtgärderna innebär. 

Viss ”besiktning” av utemiljön har förvaltningen kompetens för, vilket skulle kunna 
ske i dialog med ansvariga förskolechefer.

Den inventering av plaster som kommunen gjort resulterade i att förvaltningen sedan 
tidigare besvarat en liknande motion med ” Förskolecheferna i Tomelilla kommun 
har sedan uppdraget om plastminimering vidtagit åtgärder på sina förskolor och i 
detta arbete har även andra föremål rensats ut. De icke leksaker, saker som från 
början inte avsedda för lek till exempel gamla datorer och elvispar har nu plockats 
bort. Förskolecheferna har även sett över den plast som finns och kontrollerat att 
den är rätt märkt. De leksaker och inventarier som köps in följer de miljökrav som 
finns i upphandlingarna och när nya upphandlingar görs finns det möjlighet att ställa 
högre krav.”

Alla inköp/upphandling som görs av rengöringsmedel eller lös egendom uppfyller de 
miljökrav som ställs. Detta gäller även lekplatser. Några farliga växter finns inte i den 
utemiljö som förskolebarnen i Tomelilla vistas i.

Det har även tidigare gjorts en inventering utifrån nya regler från Boverket på 
fastigheter som är byggda mellan åren 1956-1973 och då omfattades förskolan 
Lärkan i den inventeringen och höga halter av asbest hittades och åtgärder vidtogs.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 106 forts.

Den inventering som motionärerna nu vill att kommunen ska göra av såväl 
fastigheternas komponenter som utemiljö har inte gjorts av förvaltningen tidigare, 
men förvaltningen är positiv till en sådan inventering.

Ekonomiska konsekvenser
Inventeringen och de framtida åtgärderna kommer att ha ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Utifrån såväl ett barnperspektiv som ett miljöperspektiv är detta positivt att 
arbetsmiljön på förskolorna förbättras.

Miljöperspektivet
Se ovan.

Uppföljning
Utarbetas en plan för detta sker uppföljning vidare enligt plan.

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

Kommunfullmäktige beslutar skicka ärendet till budgetberedningen 2022 inför 
budget 2023.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 98/2021, handlingsid: Ks 2021.3058.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 62/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/2021:

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

Samhällsbyggnadsnämnden § 62/2021:
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 106 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara 
motionen enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/2021:

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar skicka ärendet till budgetberedningen 2022 inför 
budget 2023.

Kommunstyrelsen § 98/2021:

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar skicka ärendet till budgetberedningen 2022 inför 
budget 2023.

Förslag till beslut under sammanträdet
Thony Blomgren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

_________

Beslutet skickas till:

Per Gustafsson (SD)

Thony Blomgren (SD)

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

Kf § 107 Dnr KS 2021/55

Svar på motion - Kommungemensam 
familjerätt i SÖSK

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med hänvisning till pågående 
utredning.

Kommunfullmäktige beslutar att utredningen gällande kommungemensam familjerätt 
redovisas till familjenämnden inför budgetarbetet 2023.

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

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

En SÖSK-gemensam familjerätt skulle innebära ökad kvalitet för kommuninvånarna. 
Genom att inrätta en SÖSK-gemensam familjerätt ökar rättssäkerheten, 
kompetensen och erfarenheten i samtliga kommuner och sårbarheten vid frånvaro 
minskar. Det torde även vara enklare att rekrytera medarbetare till en befintlig 
arbetsgrupp med tillgång till kollegor jämfört med att hitta en kompetent 
familjerättssekreterare som ensam, eller tillsammans med enbart en kollega, ska 
ansvara för kommunens hela familjerätt. Risken för jäv minskar då det finns fler 
familjerättssekreterare att välja bland. Rättssäkerheten ökar då det finns möjlighet att 
arbeta två personer i ärendena och kollegial handledning kan ske vid bedömningar 
och förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 september 2021

Justerandes sign

§ 107 forts.

Förslagsvis ska den SÖSK-gemensamma familjerätten ha sin arbetsplats på en 
gemensam ort med goda kommunikationer med möjlighet till bokning av samtalsrum 
i samtliga SÖSK-kommuner utifrån behov. Dock anser vi det viktigt att överlåta åt 
berörda nämnder samt familjerättssekreterare att komma fram till hur en gemensam 
familjerätt bäst organiseras och drivs. Det finns minst tre exempel i landet på hur 
detta kan se ut och tjäna som inspiration; Norra Dalslands familjerätt- och 
familjehemsenhet, Höglandets familjerätt och 
Gislaved/Gnosjö/Värnamo/Vaggeryds gemensamma familjerätt. Erfarenheterna 
från dessa kommuner visar att medarbetarna får mer tid för inläsning, ger stöd till 
varandra, samt att man ligger nära noll i sjukskrivningar. Servicen för 
kommuninvånarna fungerar dessutom även om enskilda medarbetare har semester.

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

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

Vänsterpartiet i Tomelilla yrkar:

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

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

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, lämnar följande 
yttrande:
Familjerätten är en egen verksamhetsgren som regleras av föräldrabalken. 
Verksamheten ansvarar för utredningar och lämnar upplysningar på uppdrag av 
domstolen i vårdnads-, umgänges- och boendeärenden samt utreder och fastställer 
faderskap. Vid begäran från domstol lämnas yttranden i adoptionsärenden. 
Samarbetssamtal genomförs såväl på uppdrag från tingsrätten som på initiativ från de 
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som separerat. Verkställighet av umgängesstöd genomförs också inom ramen för 
familjerätt.

Familjerättssekreterarna inom SÖSK samverkar idag i gemensam handledning och 
kollegiala nätverksträffar. Tomelilla kommun har en socialsekreterare inom området. 
Grannkommunerna har mellan 1-2 socialsekreterare för uppdraget.

Sedan våren 2020 har verksamhetscheferna fört en dialog på enheterna avseende en 
SÖSK gemensam familjerätt. En mängd olika data har samlats in för analys. En 
SÖSK gemensam familjerätt skulle kunna leda till mindre sårbarhet, ökad kvalité och 
rättssäkerhet varför en utredning om förutsättningar och konsekvenser bör 
genomföras. Utredningen beräknas vara klar våren 2022. Om utfallet genererar 
förslag till beslut om sammanslagning av familjerättsverksamheterna ska detta beslut 
delges respektive nämnd inför budgetarbete 2023 med eventuellt förslag om 
inrättande under 2023.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för en SÖSK- gemensam familjerätt kommer att redovisas i 
utredningen som beräknas vara klar våren 2022.

Barnperspektivet
Sett ur barnperspektivet är familjerätten en ytterst viktig verksamhet. Verksamheten 
har till bland annat till uppdrag att utreda och utgå från de berörda barnens bästa och 
därifrån medverka till att domstolarna har goda underlag till domar och beslut när det 
gäller barnens rätt att ha tillgång till sina föräldrar. Detsamma gäller vid exempelvis 
samarbetssamtal där det är barnets bästa som ska stå i fokus och där det handlar om 
att får separerade föräldrar att finna vägar till ett fungerande föräldraskap baserat på 
barnets behov.

Att utreda förutsättningar och konsekvenser för en gemensam familjerätt inom 
SÖSK bedöms vara väl i linje med barnets bästa. Som en del i utredningen bör det 
göras en prövning kring om och hur föreslagen lösning påverkar berörda barn.

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

Uppföljning
Vilken uppföljning som behöver göras beror på utredningens resultat.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med hänvisning till pågående 
utredning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 99/2021, handlingsid: 2021.3059.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 49/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 106/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 145/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag på beslut.

Kommunstyrelsen § 99/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med hänvisning till pågående 
utredning.

Kommunfullmäktige beslutar att utredningen gällande kommungemensam familjerätt 
redovisas till familjenämnden inför budgetarbetet 2023.

Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Ekelund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

_________

Beslutet skickas till:

Linda Ekelund (V)

Mona Nihlén (V)

Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 108 Dnr KS 2021/158

Motion angående klimatet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Solveig Falk (MP) har lämnat in motion om koldioxidbudget, klimatfärdplan 
samt risk- och sårbarhetsanalysmed följande lydelse:
Tomelilla kommuns klimatarbete måste intensifieras. Ingen kommun kan längre 
hoppas på att andra, varken medborgarna, staten eller yttre krafter ska ta ansvaret för 
de historiska förändringar som nu sker i det globala klimatet.

Klimatarbete består av två delar: att ta ansvar för egna utsläppsminskningar samt att 
parera för och anpassa liv och verksamheter till oförutsägbara väderfenomen och 
extrema väderhändelser. Även andra, mer succesivt kommande förändringar måste 
tas med i bilden; till exempel är nya odlingsbetingelser, oväntade sjukdomar och 
smittspridningsmönster eller migrationsförändringar skeenden som ansvariga 
politiker på alla plan nu måste adressera. Även här i lilla Tomelilla.

Miljöpartiet har sedan 2007 till politiken föreslagit många olika saker i denna riktning, 
men tyvärr fått klent gehör. Antagligen beroende på okunskap eller ovilja att ta in 
lägets allvar. Men efter sommarens översvämningar i Tyskland och i Sverige i Gävle, 
torde knappast någon längre kunna blunda för magnituden av vad vi alla har framför 
oss. Till sist är det dags att inse att ett KLIMATNÖDLÄGE redan råder och att 
därför släppa prestige, partiegoism och lättja. 

Det är allvar nu.

Miljöpartiet i Tomelilla yrkar att fullmäktige beslutar:

• Om hur mycket utsläppen av växthusgaser från kommunala 
verksamheter succesivt ska minska i en flerårig KOLDIOXID-
budget. Kommunens egna nettoutsläpp av växthusgaser ska 2030 vara 
nere på noll.
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• Att en kvalificerad KLIMATFÄRDPLAN skrivs fram, där ansvar, 
åtgärder och kostnader tidsätts och kostnadsberäknas för tiden fram till 
2030. 

• Att på ett brett och kvalificerat sätt låta ta fram en RISK- OCH 
SÅRBARHETSANALYS för kommunens medborgare, för de egna 
verksamheterna och för allas livsbetingelser. Den ska omfatta risk-
bedömningar och ange olika förebyggande åtgärder för hela 
kommunen, landsbygd såväl som tätorter, och i alla tänkbara 
avseenden: för odling, för vattenreglering, för avloppsvattenhantering, 
för framkomlighet på vägar och broar, för att möta extrema 
vädersituationer såsom snöstormar, stark kyla, stark värme, torka, 
skyfall, orkaner. Vårdkapacitet, transporter samt samordnings- och 
ledningsfunktioner måste adresseras och säkras. Även kommunens 
mandat och egenkompetens att fatta beslut i olika led, i relation till 
Länsstyrelsen/staten samt Region Skåne ska ingå.

• Tjänsten som kommunekolog/klimatstrateg ska återbesättas och 
ges nödvändiga befogenheter att fram till valet 2022 leda arbetet med 
framtagningen av dessa tre dokument.

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

Beslutsunderlag
Motion – Larmgrupp, handlingsid: Ks 2021.2567.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 109 Dnr KS 2021/159

Motion angående återbruk

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Ärendebeskrivning
Solveig Falk (MP) har lämnat in motion om återbrukscentral med följande 
lydelse:
Det är väl känt att dagens slit- och slängsamhälle är ohållbart. En ständigt ökande 
produktion av varor har lett till att jordens naturtillgångar börjar ta slut, samtidigt 
som bergen av sopor och överblivna produkter växer och utsläppen av växthusgaser 
ökar. I Sverige lever vi idag som om vi hade 4,2 jordklot. En radikal omställning är 
därför nödvändig, om inte vår planet ska bli obeboelig för kommande generationer.

En viktig sak att göra för att klara klimatutmaningarna är att minska vår konsumtion 
av nya varor och istället ta vara på de resurser som redan finns i sådant vi inte längre 
vill ha eller behöver, men som fortfarande går att använda. I stället för att kasta bort 
trasiga och oönskade saker bör dessa tas tillvara och ges nya liv. På så sätt kan vi 
spara på jordens ändliga resurser.

Vi vill därför att det i kommunal regi etableras en central för mottagning, 
återanvändning, lagning, försäljning, uthyrning och utlåning av gamla prylar. Denna 
bör lämpligen ligga i anslutning till återvinningscentralen i Tomelilla eller i en större 
lagerlokal eller liknande.

Miljöpartiet de gröna i Tomelilla föreslår
- att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att etablera 

en återbrukscentral i Tomelilla.

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

Beslutsunderlag
Motion angående återbruk, handlingsid: Ks 2021.
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_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 110 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Christer Svensson (S) 
som ersättare i valnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Christer Svensson (S) från uppdraget som 
ersättare i valnämnden.

Ärendebeskrivning
Christer Svensson (S) har den 28 juli 2021 inkommit med avsägelse som ersättare i 
valnämnden.

Den socialdemokratiska gruppen återkommer på kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde med förslag på ersättare för Christer Svensson.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Christer Svensson (S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, 
handlingsid: Ks 2021.2767.

_________

Beslutet skickas till:

Christer Svensson (S)

Inger Åbonde (S)

Valnämnden

Löneenheten Ystad

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl
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Kf § 111 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Anne Månäng (SD) som 
ersättare i kommunstyrelsen och 
ersättare i familjenämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anne Månäng (SD) från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen och familjenämnden.

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

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

Ärendebeskrivning
Anne Månäng (SD) har den 22 augusti 2021 inkommit med avsägelse som ersättare i 
kommunstyrelsen och familjenämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anne Månäng (SD) som ersättare i kommunstyrelsen och 
familjenämnden, handlingsid: Ks 2021

_________

Beslutet skickas till:

Anne Månäng (SD)

Per Gustafsson (SD)

Kent Olofsson (SD)

Kommunstyrelsen

Familjenämnden

Lönekontoret Ystad

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl
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