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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

25 oktober 2021

Beslutande

Per-Martin Svensson (M)
Sander Dijkstra (M)
Bertil Fredlund (M)
Margith Svensson (M)
Leif Sandberg (C)
Fatlum Avdullahu (C)
Anders Larsson (C)
Carina Persson (L)
Sara Anheden (S)
Ida Bornlykke (S)
Anders Throbäck (S)
Peter Boström (S)
Helén Bladh (S)
Linda Ekelund (V)
Per Gustafsson (SD)
Kent Olofsson (SD)
Thony Blomgren (SD)

Ewa Carnbrand (M)
Marianne Åkerblad (M)
Emil Ekstrand (M), 1:e vice ordförande
Kenneth Strömbeck (M)
Charlotte Rosdala (C)
Anette Thoresson (C), ordförande
Gunvor Olsson (C)
Bo Herou (KD)
Torgny Larsson (S)
Tina Bergström-Darrell (S)
Inger Åbonde (S)
Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordförande
Mona Nihlén (V)
Solveig Falk (MP)
Per-Olof Örnsved (SD)
Tina Malm (SD)
Kent Gustafsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Bengt Högborg (C) istället för Maria Mickelåker (C)
Christian Björkqvist (C) istället för Magnus Nilsson (C)
Axel Olsson (S) istället för Sejdi Karaliti (S)
Birger Hörberger (SD) istället för Paul Lennartsson (SD)
Zofia Prokopczyk (SD) istället för Anders Rosengren (SD)
Jan Gustafsson (SD) istället för Martin Åkesson (SD)

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Ej tjänstgörande ersättare
Alexander Verweij Svensson (M)
Lennart Johansson (M)
Roger Persson (S)
Karin Arvidsson (S)
Jerry Bergström (MP)
Claes Melin (MP)

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

25 oktober 2021

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige
Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
Frågor
Informationsärende
Informationsärende - Revisorernas granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen
§ 116
Informationsärende - Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2022
§ 117
Svar på interpellation angående VoB Syd
§ 118
Delårsrapport januari-augusti 2021- Tomelilla kommun
§ 119
Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning
§ 120
Nämndstruktur i Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026
§ 121
Valkrets vid val 2022
§ 122
Ändring i reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla
kommun
§ 123
Ändring i reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m.m. i
Tomelilla kommun
§ 124
Svar på motion om aktiv fritid
§ 125
Svar på motion angående hastigheten på Byavägen
§ 126
Svar på motion angående kommunekolog
§ 127
Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS 2021
§ 128
Avsägelse från Jonas Olsson (SD) som ledamot i kommunfullmäktige
§ 129
Avsägelse från Christer Svensson (S) som ersättare i valnämnden – nu fråga
om ny ersättare i valnämnden
_________

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Kf § 112

Sammanträdets öppnande, upprop och
val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut

Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 15
oktober 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 15
oktober 2021.
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat, varefter sekreteraren genomför
upprop.
Val av justerare förrättas enligt sidan 1 till detta protokoll.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

_________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

Kf § 113

Dnr KS 2021/6

Frågor
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att Sara Anhedens (S) fråga till familjenämndens
utbildningsutskotts ordförande Ewa Carnbrand (M) får ställas.
Kommunfullmäktige beslutar att Peter Boströms (S) fråga till vård och
omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) får ställas.

Ärendebeskrivning

Sara Anheden (S) har till familjenämndens utbildningsutskotts ordförande
Ewa Carnbrand (M) framställt följande fråga:
Nyligen presenterade Sveriges Radio en granskning som visar att allt yngre barn i
Sverige utsätts för kränkningar och mobbning via nätet eller genom SMS. Att
upptäcka och hantera mobbning via nätet är svårare och ställer högre krav på alla
vuxna i barnens närhet.
Jag vill därför fråga utbildningsutskottets ordförande
-

Vilka rutiner har Tomelilla kommun för att förhindra och hantera mobbning
och nätmobbning?

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Familjenämndens utbildningsutskotts ordförande Ewa Carnbrand (M) har
svarat följande:
Frågan är högst relevant, befogad och viktig. Frågeställaren hänvisar till Sveriges
Radios enkät om digitala kränkningar, som ca 1.000 låg- och mellanstadielärare från
hela Sverige svarade på. Svarsfrekvensen gav 28,5% och det är en låg svarsfrekvens
och det går inte att dra generella slutsatser om hur vanligt det är. Enligt enkäten har
de digitala kränkningarna krupit längre ner i åldrarna. Vi vet inte hur stor omfattning
de digitala kränkningarna är och det är ofta svåra att upptäcka. Men enkäten är ändå
en väckarklocka och viktigt att följa upp.
Vi har ett förebyggande arbete som börjar redan i förskolan med allt från att barn lär
sig interagera med varandra på ett schysst sätt och till mer värdegrundsarbete.
Odenslunds/Smedstorps skola har precis startat upp IBIS (individuellt beteende stöd

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

§ 113 forts.
i skolan). Det är en modell från Norge som stöds av forskning och den har visat sig
vara mycket bra för att skapa trygghet och studiero. Effekten är även minskat antal
kränkningar och konflikter. Det finns och har funnits flera olika program mot
mobbing under åren där många brister i evidens. Om denna modell faller väl ut i
Odenslund/Smedstorp ska våra andra skolor komma igång med modellen.
Hur upptäcker vi eventuell kränkning/mobbing?
Det kan vara en extern ingång såsom föräldrar eller annan vuxen utanför skolan som
berättar med stöd av blanketten ”anmälan extern kränkning” (finns på hemsidan).
Men vanligast är att man berättar för läraren. Läraren och all personal på skolan har
en skyldighet att anmäla en upplevd kränkning. Rektor (eller annan utsedd person)
fyller i en kränkningsblankett. Efter det startar utredning. I utredningen kan man
konstatera om det är fråga om kränkning eller ej. Om kränkning konstateras gör
skolan en handlingsplan. Då bestämmer man om hur man ska gå vidare, med samtal
med den som utfört kränkningen, dennes föräldrar, den kränkte, vem ska hålla
samtalen, uppföljning av hur det gått, behövs något mer göras etc.
Det föregår ett aktivt och förebyggande arbete mot kränkningar/mobbing och vi ser
vid varje utredning var och när kränkningen skett (i skolan, på nätet, på rasten eller i
klassrummet). Det sker också uppföljning vart år där rektorerna redovisar alla
konstaterade kränkningar och vilken typ av
kränkningar det är. Likaså görs vart år en enkät där man mäter trivseln.
Kränkningar på sociala medier, mobil och appar är naturligtvis mindre synliga för
skolans personal. Aktiviteten på nätet är ju 24/7 och skolan och fritiden flyter ihop.
Skolan är beroende av att eleverna vågar berätta för vuxna i skolan (det är inte alltid
så) och/eller att berätta för föräldrar eller andra vuxna.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Det är alla i barnets närhet som har ansvar att läsa signaler och vuxna måste lära oss
mer om den digitala världen barnen lever i.
Peter Bolund (S) har till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne
Åkerblad (M) framställt följande fråga:
Vid kommunalfullmäktigemötet den 20 september 2021 fick fullmäktigeledamöterna
en genomgång av vård och omsorgsnämndens ordförande. Ett av avsnitten gällde
strategier och förbättrings/fortbildningsarbete för personalen inom vård och
omsorg.
En av punkterna som togs upp var olika utbildningar och fortbildningar.
En utbildning som stod på tur var trafiksäkerhetsutbildning.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

§ 113 forts.
Jag förutsätter att alla de som kör bil i tjänsten har körkort och att arbetsgivaren har
kontrollerat att alla har giltigt körkort och har via körkortsutbildningen skaffat sig
den utbildning och kunskap som krävs för att kunna fungera tryggt i trafiken.
Vad omfattar denna trafiksäkerhetsutbildning?
Vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) har svarat
följande:
Alla medarbetare som framför kommunens fordon inom vård och omsorgs
verksamheter har körkortsutbildning och körkort.
Flera av de synpunkter och klagomål som inkommit till kommunen har handlat om
hur verksamhetens fordon framförs. Som en del av handlingsplanen kring detta har
vård och omsorgsverksamheten valt att satsa på en enklare webutbildning i
trafiksäkerhet inom ramen för äldreomsorgslyftet.
Det handlar om en uppfräschning med filmer om vägskyltar, hastighet och parkering.
Det ingår även ett kort avsnitt om Eco-Driving, att köra ekonomiskt och sparsamt
samtidigt som man värnar om miljön. Utbildning omfattar 45 minuter och ska
genomföras av alla som framför fordon i vård- och omsorgsverksamheten.

Beslutsunderlag

Fråga angående mobbning till familjenämndens utbildningsutskotts ordförande Ewa
Carnbrand (M) från Sara Anheden (S), handlingsid: Ks 2021.3575.
Svar från familjenämndens utbildningsutskotts ordförande Ewa Carnbrand (M),
handlingsid: Ks 2021.3612.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Fråga angående trafiksäkerhetsutbildning till vård och omsorgsnämndens ordförande
Marianne Åkerblad (M) från Peter Boström (S), handlingsid: Ks 2021.3581.
Svar från vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M),
handlingsid: Ks 2021.3616.
___________

Justerandes sign
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Kf § 114

Informationsärende
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Fyra medborgarinitiativ har inkommit under perioden 1 september och 8 oktober
2021:


Medborgarinitiativ - Stor lekplats med olika kunskapsnivåer som kan bli
Tomelillas mötespunkt för småbarnsföräldrar



Medborgarinitiativ - Körfil istället för parkering i korsningen
Torget/Norregatan



Medborgarinitiativ - Stopp för elsparkcyklar



Medborgarinitiativ - Skolkampanj om att inte skräpa ner och trafikregler för
cyklister

Två motioner har inkommit under perioden 1 september och den 6 oktober 2021:


Motion angående klimatet



Motion angående återbruk

Beslutsunderlag

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ 2021-10-08, handlingsid: Ks
2021.3634.
Information över inkomna motioner och interpellationer 2021-10-06, handlingsid:
handlingsid: Ks 2021.3635.
_________

Justerandes sign
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Kf § 115

Dnr KS 2021/148

Informationsärende - Revisorernas
granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade besvara revisorernas granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen med förvaltningens förslag till yttrande.
KPMG har genomfört en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
äldreomsorgen där de bedömer att kommunstyrelsen överlag bedriver ett
tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen som utgår från
lagstiftning, föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. Det finns övergripande
mål, policys, riktlinjer och rutiner för SAM samt att återrapportering sker årligen till
kommunstyrelsen och inom samverkanssystemet.
När det gäller de rekommendationer som läggs fram instämmer förvaltningen om
vikten av ett tydligt reglemente som beskriver arbetsmiljöansvaret och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt i att
kommunen har en förvaltning.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Förvaltningens arbetsmiljöpolicy togs fram 2018 och är ett viktigt styrdokument och
kopplas till Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1. Uppföljning av SAM sker 1 gång per år
genom facklig samverkan samt rapportering i KSAU och i kommunstyrelsen.
Förvaltningen menar också att fastställd arbetsmiljöpolicy bör ses över löpande och i
samband med att nya mål och riktlinjer tas fram.
Förvaltningen lyfter vikten av att beslutad arbetsmiljöpolicy bör följas upp, ses över
och därefter fastställas politiskt på ett systematiskt sätt. Ett förslag är att detta sker i
samband med att varje ny mandatperiod inleds tillsammans med beslut om
övergripande arbetsmiljömål och resurser. Förvaltningen bryter därefter ner
arbetsmiljömålen på verksamhets- och enhetsnivå och för dem vidare ut i
organisationen. Arbetsmiljömålen blir sedan del av den årliga uppföljningen av det

Justerandes sign
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25 oktober 2021

§ 115 forts.
årliga systematiska arbetsmiljöarbetet och återrapporteras till KSAU och
kommunstyrelsen.
HR-avdelningen genomför en introduktion separat i arbetsmiljöfrågor för nya chefer.
Centralt erbjuds också arbetsmiljöutbildningar till såväl nya chefer som befintliga
chefer. Den lokala introduktionen säkerställer respektive verksamhet och till stöd
finns HR-avdelningen. Nytt från sommaren och hösten 2021 är att det sker/erbjuds
digital introduktion där samtliga stödfunktioner bidrar till att ge en kvalitativ
introduktion för nya chefer.
Vid introduktion av nya enhetschefer inom stöd och omsorg används checklistan
”Introduktion för nyanställd chef”, vilken bland annat innehåller genomgång av det
systematiska arbetsmiljöarbetet med SAM-checklistan som arbetsmetod. Nyanställda
chefer anmäls även till den nästkommande övergripande arbetsmiljöutbildningen
som HR arrangerar tillsammans med skyddsombud.
I den årliga uppföljningen av SAM ingår uppföljning av regelbundna
riskbedömningars genomförande och kring chefers arbetsmiljökunskaper. Likaså sker
en uppföljning i samband med fördelning av arbetsmiljöuppgifter kring chefens
kunskaper och medarbetarsamtal. När det gäller medarbetarsamtal som inte
genomförts så handlar det om ett fåtal och har berott på omständigheter som inte
kunnat förutses på förhand. Åtgärder är vidtagna och bristen är korrigerad. Gällande
riskbedömningar på större förändringar som exempelvis Heltidsarbete som norm,
har dessa genomförts gemensamt i verksamheten med övergripande chefer,
enhetschefer och skyddsombud. I den verksamhetsgemensamma handlingsplanen för
SAM har skyddsronderna fokus och följs upp löpande över året.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Vad gäller kvalitetssäkrad rapportering av tillbud och arbetsskador genomförs under
hösten pilotprojekt i systemet KIA (Kommuners informationssystem om
arbetsmiljö). Piloter körs partsgemensamt i samtliga verksamheter. KIA innehåller
rapportsystem för tillbud och skador samt en integrerad riskhantering. Utvärdering
sker vid årsskiftet. Om beslut tas om ett nytt system sker implementering under
våren 2022 med tillhörande rutiner och en kommunikationsplan.
Inom Stöd och omsorgsverksamheten förs systematiska verksamhetsdialoger som ett
forum där socialchef, omsorgschef, tre enhetschefer och stödfunktioner träffas 4–6
gånger per år. En punkt är ”personal” där deltagarna följer upp och analyserar
frisknärvaro, tillbud och arbetsskador. Genom denna dialog genomlyses risker.
Med systematik ges fortlöpande information om pågående ärenden av vikt samt
arbetsmiljöfrågor i KSAU under den stående punkten dialogärenden. Under punkten
ges möjlighet för KSAU att kalla tjänstepersoner och/eller verksamhetsansvariga.
Alternativt anmäler tjänstepersoner ärenden av vikt inför kommande möte för att

Justerandes sign
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§ 115 forts.
informera KSAUs ledamöter. Bland annat har HR-avdelningen,
utvecklingsavdelningen, ekonomiavdelningen samt andra strategiska tjänstepersoner
med flera varit med vid dialogpunkten. Mötena protokollförs och information går
vidare till kommunstyrelsen.
Förvaltningens arbete med heltidsarbete som norm fortlöper enligt det centrala avtal
som finns mellan SKR och Kommunal. HR-avdelningen och Rekryterings- och
bemanningsenheten finns med som stöd i implementeringen. Uppföljning sker på
verksamhetsnivå. I slutet av september kommer KSAU att få en redovisning kring
förvaltningens och verksamheternas arbete med heltidsfrågan som ett led i
uppföljningen. Det fortsatta implementeringsarbetet sker i respektive verksamheter
med support och hjälp från förvaltningens stödfunktioner.
Slutligt kan konstateras att Heltidsarbete som norm är en stor förändring som
utvecklas över tid och som behöver få ta tid i anspråk hos oss såväl som den gör i
andra kommuner, framförallt då den genomsnittliga sysselsättningsgraden i Tomelilla
varit låg och då det är en förändring som initierats från de centrala parterna i ett gott
syfte. Verksamheten har haft tät dialog med fackföreningen Kommunal sedan 2017
då arbetet startades upp. Riskbedömningar är en naturlig del av det arbetet och
genomförs och följs upp kontinuerligt. Delaktighet och kommunikation sker löpande
på arbetsplatsträffar ute i verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Går ej att beräkna utan beror på tid, resurser och omfattning av arbetsmiljörelaterade
politiska beslut.
Heltidsarbete som norm skapar dock ekonomiska konsekvenser vid uppstart,
genomförande och rekrytering som förvaltningen hittills hanteras inom sin totala
budgetram. Genom HR och Rekryterings- och bemanningsenhetens stöd åt
verksamheterna i arbetet så kvalitetssäkras processerna vid vikariehantering,
schemaläggning och bemanningsstöd. Bedömningen är att i ett längre perspektiv
leder heltidsarbete som norm till en attraktivare arbetsgivare och kostnadsmässiga
besparingar.
Barnperspektivet
Inga förutsägbara konsekvenser, dock innebär Heltidsarbete som norm förbättrade
förutsättningar till familjeförsörjning.

Justerandes sign
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§ 115 forts.
Miljöperspektivet
Inga förutsägbara effekter på miljön, dock innebär Heltidsarbete som norm en social
hållbarhetsaspekt då fler får en möjlighet att styra över sin arbetstid i relation till
verksamhetens behov och i takt med att kunskap om och schemaläggningstekniker
utvecklas.
Uppföljning
Uppföljning sker utifrån de beslut som fattas i ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 115/2021, handlingsid: Ks 2021.3455.
Missivskrivelse – Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen,
handlingsid: Ks 2021.2850.
Slutlig version – Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen,
handlingsid: Ks 2021.2840.

Tidigare behandling
Revisorerna § 32/2021:

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Revisorerna beslutar följande
•

Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbeteinom äldreomsorgen” med handlingsid: Ks
2021.2840

•

Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med
handlingsid Ks 2021.2850 till kommunstyrelsen för yttrande senast
2021-10-15 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
svar på granskningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 176/2021:
Kommunstyrelsen beslutar besvara revisorernas granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen med förvaltningens förslag till yttrande.
Kommunstyrelsen § 115/2021:

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

§ 115 forts.
Kommunstyrelsen beslutar besvara revisorernas granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen med förvaltningens förslag till yttrande.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Revisorerna

Justerandes sign
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Kf § 116

Dnr KS 2021/132

Informationsärende - Sammanträdesplan
kommunstyrelsen 2022
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 20 september 2020 beslutat om sin
sammanträdesplan för 2022. Kommunfullmäktige kommer att hålla åtta
sammanträden under 2022, den 14 februari, 4 april, 16 maj, 20 juni, 19
september, 17 oktober, 30 november och 19 december 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.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Mötestiderna är lagda så att sammanträden undviks under skollov och såklart
helgdagar. 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.
Kommunstyrelsens sammanträden är oftast planerade 19 dagar före
kommunfullmäktiges sammanträde, vilket är lämpligt för att få ks-protokollet
färdigt och justerat så att justerade protokollsutdrag kan
skickas ut till kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsens sammanträden är även fortsättningsvis planerade på
onsdagar, med undantag för torsdagen den 1 december, enligt följande:

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

§ 116 forts.
- 26 januari
- 16 mars
- 27 april
- 1 juni
- 31 augusti
- 28 september
- 9 november
- 1 december.
Onsdagen den 30 november är det budgetfullmäktige och därför föreslås
kommunstyrelsens sammanträde flyttas till den 1 december. Totalt planeras
åtta kommunstyrelsesammanträden under 2022 vilket är samma antal som
under 2021.
Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider,
men ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas. Det är även
rimligt att kommunstyrelsen ger direktiv till sitt utskott. Kommunstyrelsen
menar att det är nödvändigt med minst två sammanträden med arbetsutskottet
inför varje kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte
hållas onsdagen före ks-sammanträdet.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

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
ska bli akut på grund av dålig planering.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för kommunstyrelsens sammanträden bör bli ungefär densamma under
2022 som under 2021 eftersom det är lika många sammanträden inplanerade.
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.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

§ 116 forts.
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

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive riktlinjer
för arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 26 januari, 16 mars, 27 april,
1 juni, 31 augusti, 28 september, 9 november och 1 december.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 107/2021, handlingsid. Ks 2021.3449.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 169/2021:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive riktlinjer
för arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 26 januari, 16 mars, 27 april,
1 juni, 31 augusti, 28 september, 9 november och 1 december.
Kommunstyrelsen § 107/2021:

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive riktlinjer
för arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 26 januari, 16 mars, 27 april,
1 juni, 31 augusti, 28 september, 9 november och 1 december.
_________
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Kf § 117

Dnr KS 2021/89

Svar på interpellation angående VoB Syd
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Mina frågor till Familjenämndens ordförande Lotta Rosdala:


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



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



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

Familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) lämnar följande svar:
”Tomelilla kommun placerar barn, unga och familjer på boenden som drivs av
Skånes Kommuners delägda bolag VoB Syd AB, vid olika tillfällen. I förhållande till
folkmängd placerar Tomelilla kommun relativt sett mer än vår befolkning motsvarar
hos VoB Syd AB.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

§ 117 forts.
VoB Syd AB har en erkänt hög kvalitet och god kundnöjdhet som jag personligen
gärna ser att vi placerar hos, när det är möjligt och det motsvarar de behov vi har i de
enskilda fallen, som ju är vårt viktigaste fokus.
1. När det gäller skyddat boende har Skånes Kommuner eller SKR inget
ramavtal med VoB Syd AB i dagsläget. Vad avser familjehemsvård finns
ramavtal genom Skånes Kommuner. För placeringar av HVB-för barn och
unga, så pågår upphandling vilken förväntas bli klar under denna månad.
Under 2020 köpte Tomelilla kommun tjänster från VoB Syd AB för 1 753 151 kr.
När det gäller köp av placeringar och behandlingar så är Tomelilla kommun likt alla
kommuner bundna följa Lagen om offentlig upphandling. Vi tillämpar
ramavtalsavrop beroende på vilka individuella behov som föreligger i varje enskilt
fall. Skånes Kommuners jurister har i en analys i april 2020, fastslagit att VoB Syd AB
behöver upphandlas för att kunna avropas. Upphandling av skyddat boende kommer
göras av Skånes Kommuner under 2022.
2. Under 2021 har Tomelilla kommun gjort placeringar för våldsutsatta på:
Kristianstads stad
Patia AB
Vejbyhem VoB AB
Landskrona stad
Helsingborgs stad”

Beslutsunderlag

Interpellationssvar angående VoB Syd, handlingsid: Ks 2021.2293.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Kommunfullmäktige § 70/2021, handlingsid: Ks 2021.2489.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 61/2021:

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att ges vid
nästa fullmäktigesammanträde den 21 juni 2021.
Kommunfullmäktige § 70/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa sammanträde
med kommunfullmäktige den 20 september 2021.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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25 oktober 2021

§ 117 forts.
________
Beslutet skickas till:
Linda Ekelund (V)
Charlotte Rosdala (C)

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 118

Dnr KS 2021/114

Delårsrapport januari-augusti 2021Tomelilla kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari- augusti 2021.

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning ska den lagstadgade delårsrapporten tas fram lämnas per 31
augusti. Delårsrapporten ska redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat till och med
31 augusti samt prognostiserat ekonomiskt resultat för helåret.
Prognosen för 2021 är ett beräknat utfall på 28,7 mnkr vilket är 12,0 mnkr bättre än
budget. Den största avvikelsen är ett bättre utfall av skatteavräkningar för 2020 och
2021 samt ökade statsbidrag.
Kommunens nämnder visar på ett nettoöverskott på 1,5 mnkr. Byggnadsnämnden
redovisade redan i tertialuppföljning per 30 april svårigheter att hålla budgeten och
prognosen för helåret i delårsrapporten är ett underskott på 2 mnkr.
Kommunstyrelsen såväl som familjenämnden redovisar ett beräknat överskott på 1,5
mnkr och kultur& fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr.
Måluppfyllelsen bedöms som god, såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen.
Av 33 nämndsmål bedöms 30 uppfyllas helt eller delvis.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna och uppföljningar
har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har vidtagits.
Ekonomiska konsekvenser
Det prognostiserade resultatet pekar på att kommunen kommer att uppfylla kravet
på god ekonomisk hushållning vid årets slut.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och den verksamhet som bedrivits.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

§ 118 forts.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och den verksamhet som bedrivits.
Uppföljning
En slutlig uppföljning sker i samband med årsbokslutet per 2021-12-31.

Föredragning

Ekonomichef Elisabeth Wahlström föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari- augusti 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 108/2021, handlingsid: Ks 2021.3450.
Delårsrapport 2021-08-31 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2021.3229.
Delårsrapport jan-augusti 2021 Kf version KS Tomelilla kommun, handlingsid: Ks
2021.3336.
Revisorernas bedömning av delårsrapport januari-augusti 2021, signerad, handlingsid:
Ks 2021/3489.
Granskningsrapport Tomelilla kommun delår 2021-08-31 underskriven, handlingsid:
Ks 2021.3481.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Delårsrapport jan-augusti 2021 KF-version, handlingsid: Ks 2021.3556.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 170/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari- augusti 2021.
Kommunstyrelsen § 108/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari- augusti 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

§ 118 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Kf § 119

Dnr KS 2018/235

Reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar
ska antas senast den 30 september.
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast
den 30 november 2021.

Ärendebeskrivning

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Sveriges kommuner och landsting har i sin senaste prognos pekat på en snabbare
ökning av skatteunderlagstillväxt under 2021 än tidigare prognoser men en svagare
utveckling kommande år än tidigare beräkningar. Förändringen bedöms i detta skede
inte påverka skatteintäkterna i någon större utsträckning. Däremot så signaleras det
om ett reformutrymme på totalt 74 miljarder i kommandet höstbudget och i
dagsläget är det okänt hur mycket som kommer att tillfalla den kommunala budgeten.
I kommunens reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning stadgas att nämndernas internbudgetar ska antas senast den
30 september. Med tanke på den kommande budgetpropositionen och dess
eventuella konsekvenser för kommunens ekonomi bedöms förutsättningarna för
nämnderna att anta en genomarbetad internbudget i september som svår. Med tanke
på att några större besparingskrav inte finns i de av kommunfullmäktige fastställda
nämndsramarna bedöms förutsättningarna att temporärt flytta tidpunkten för
beslutande av internbudgeten för nämnderna flyttas till att senast den 30 november
2021 som goda.
Ekonomiska konsekvenser
Utifrån den ekonomiska osäkerheten framförallt i form av budgetpropositionen och
dess beslut bedöms möjligheterna att få bättre underlag till internbudgetarna för
kommande års verksamhet med en senarelagd beslutsprocess.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

§ 119 forts.
Barnperspektivet
Utifrån osäkerheten angående satsningar inom barn- och ungdomsverksamhet i
budgetpropositionens innehåll bedöms möjligheterna att få bättre underlag till
internbudgetarna för kommande års verksamhet öka med en senarelagd
beslutsprocess.
Miljöperspektivet
Utifrån osäkerheten angående satsningar inom miljöverksamheten i
budgetpropositionens innehåll bedöms möjligheterna att få bättre underlag till
internbudgetarna för kommande års verksamhet öka med en senarelagd
beslutsprocess.
Uppföljning
Uppföljning av budgeten för 2022 sker i tre gånger per år, tertial 1, tertial 2 (tillika
delårsbokslut) samt årsbokslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar
ska antas senast den 30 september.
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast
den 30 november 2021.

Beslutsunderlag
Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Kommunstyrelsen § 106/2021, handlingsid: Ks 2021.3448.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar
ska antas senast den 30 september.
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar
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25 oktober 2021

§ 119 forts.
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast
den 30 november 2021.
Kommunstyrelsen § 106/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att avvika från reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god hushållning som stadgar att nämndernas budgetar
ska antas senast den 30 september.
Med anledning av den osäkerhet som råder i samhällsekonomin och kommande
höstproposition och dess konsekvenser på kommunens ekonomi beslutar
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast
den 30 november 2021.
_________
Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Byggnadsnämnden
Familjenämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Kf § 120

Dnr KS 2020/145

Nämndstruktur i Tomelilla kommun
mandatperioden 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023-2026 behålla nuvarande
nämndsordning gällande familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden med den
ändringen att familjenämnden får ett renodlat myndighetsutskott och ett
arbetsutskott.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid fem tillfällen diskuterat
vilken nämndstruktur som Tomelilla kommun ska ha mandatperioden 2023-2026.
Frågan om familjenämnden och vård och omsorgsnämnden ska vara kvar i
nuvarande form eller förändras till en socialnämnd och en utbildningsnämnd har
diskuterats flitigt. Ungefär halva beredningen vill behålla nuvarande nämnder men
göra om familjenämndens utskott till ett renodlat myndighetsutskott och ett
arbetsutskott. Andra halvan av beredningen vill förändra till en socialnämnd och en
utbildningsnämnd, med ett myndighetsutskott och ett arbetsutskott under
socialnämnden och ett arbetsutskott under utbildningsnämnden. Samtliga nämnder
med 7+7 och samtliga utskott med 3+3.
För att det vidare arbetet med nämndernas reglemente och arvodesreglementet ska
kunna komma vidare så behöver nämndstrukturen för nästa mandatperiod slås fast.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Ekonomiska konsekvenser
En förändring till socialnämnd och utbildningsnämnd ger inga märkbara ekonomiska
konsekvenser. Möjligtvis viss besparing av arbetstid eftersom socialchefen enbart
behöver närvara vid en nämnd och två utskott istället för två nämnder och tre
utskott idag.
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§ 120 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt. Visserligen kan det
diskuteras om en renodlad utbildningsnämnd kan inverka positivt på skolresultaten,
men det kan också hävdas att en gemensam familjenämnd med både individ och
familjeärenden och skolan under samma nämnd kan förbättra möjligheterna för barn
och familjer i behov av stöd. Vilket som ska anses vara rätt eller fel är snarast en
partipolitisk fråga att avgöra som förvaltningen avhåller sig från.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att nämndstrukturen påverkar miljön.
Uppföljning
Nämndsorganisationen beslutas inför varje mandatperiod.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023-2026 behålla nuvarande
nämndsordning gällande familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden med den
ändringen att familjenämnden får ett renodlat myndighetsutskott och ett
arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 109/2021, handlingsid: Ks 2021.3451.

Tidigare behandling
Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Organisations- och arvodesberedningens § 7/2021:
Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
följande ändring i nämndstruktur för Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026:
Nuvarande familjenämnd och vård och omsorgsnämnd läggs ner och istället bildas
en socialnämnd (nuvarande vård och omsorgsnämnd samt individ- och familjedelen
av nuvarande familjenämnden) med ett arbetsutskott och ett myndighetsutskott, samt
en utbildningsnämnd med ett arbetsutskott. 7 ledamöter och 7 ersättare i varje
nämnd samt 3 ledamöter och 3 ersättare i varje utskott.
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§ 120 forts.
Övriga mindre förändringar kommer att behandlas i fullmäktige i samband med varje
nämnds reglemente.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag på beslut.
Kommunstyrelsen § 109/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023-2026 behålla nuvarande
nämndsordning gällande familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden med den
ändringen att familjenämnden får ett renodlat myndighetsutskott och ett
arbetsutskott.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Per-Martin Svensson (M) med flera yrkar bifall till organisations- och
arvodesberedningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för organisations- och arvodesberedningens förslag till beslut.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Omröstning

Med 22 ja-röster mot 16 nej-röster och två som avstår beslutar kommunfullmäktige
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ja-röster: Leif Sandberg (C), Bengt Högborg (C), Christian Björkqvist (C), Charlotte
Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C),
Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida
Bornlykke (S), Axel Olsson (S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S),
Inger Åbonde (S), Peter Boström (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona
Nihlén (V), Linda Ekelund (V) och Solveig Falk (MP).
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§ 120 forts.
Nej-röster: Per-Martin Svensson (M), Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M),
Bertil Fredlund (M), Emil Ekstrand (M), Margith Svensson (M), Bo Herou (KD), Per
Gustafsson (SD), Birger Hörberger (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Zofia Prokopczyk
(SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD), Jan Gustafsson (SD), Thony Blomgren
(SD) och Kent Gustafsson (SD).
Avstår: Ewa Carnbrand (M) och Kenneth Strömbeck (M).
_________
Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Organisations- och arvodesberedningen
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Kf § 121

Dnr KS 2021/165

Valkrets vid val 2022
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun i enlighet med vallagen 4 kap 11
§ ska utgöra en valkrets vid val till kommunfullmäktige 2022.

Ärendebeskrivning

Enligt vallagen ska kommunfullmäktige besluta om valkretsindelning. Beslutet ska
meddelas Länsstyrelsen Skåne senast den 31 oktober 2021. Enligt 4 kap 11 och 12 §§
vallagen ska kommuner som har färre en 36 000 röstberättigade personer utgöra en
valkrets om inte särskilda skäl talar för annat. Vid tidigare val till kommunfullmäktige
har Tomelilla kommun utgjort en valkrets.
Vid tidigare val har kommunfullmäktige samtidigt med beslutet om valkrets fattat
beslut om valdistriktindelning. Inför valet 2022 fattade kommunfullmäktige redan
den 3 maj 2021 (Kf § 31/2021) beslut om att föreslå länsstyrelsen att fastställa
kommunens indelning i valdistrikt. Anledningen till att beslutet fattades separat och
tidigare var att kommunen ville utöka antalet valdistrikt från sex till sju inför valet
2022.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att kommunen ska utgöra en valkrets får
några ekonomiska konsekvenser.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

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
Beslut om hur många valkretsar som ska finnas i Tomelilla kommun fattas av
kommunfullmäktige inför varje val till kommunfullmäktige.
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§ 121 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun i enlighet med vallagen 4 kap 11
§ ska utgöra en valkrets vid val till kommunfullmäktige 2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 110/2021, handlingsid: Ks 2021.3452.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 181/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun i enlighet med vallagen 4 kap 11
§ ska utgöra en valkrets vid val till kommunfullmäktige 2022.
Kommunstyrelsen § 110/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun i enlighet med vallagen 4 kap 11
§ ska utgöra en valkrets vid val till kommunfullmäktige 2022.
_________
Beslutet skickas till:
Valnämnden

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Länsstyrelsen
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Kf § 122

Dnr KS 2021/156

Ändring i reglemente med lokala
ordningsföreskrifter för Tomelilla
kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 enligt bilaga,
handlingsid: Ks 2021.3185.

Ärendebeskrivning

De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till ordningslagen, vilka är anpassade till
varje kommuns lokala förutsättningar. De styr vad som är tillåtet att göra på offentlig
plats i kommunen. Verksamheten redovisar förslag på förändringar i reglemente A
16:1 enligt nedan. I bifogade reviderade reglemente är berörda stycken markerade
med gult, ny eller ändrad text är röd.
Förvaltningen föreslår följande förändringar:

A 16:1 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för
Tomelilla kommun
Befintlig text.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Containrar
8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container, som ställs upp på offentlig
plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av polismyndigheten. Containern
ska tydligt märkas upp med ägarens, eller nyttjarens, namn, adress och
telefonnummer.
Förslag på kompletterande text.

Containrar och byggställningar
8 § Ägaren, eller den som har rättighet att nyttja container eller byggställning, som
ställs upp på offentlig plats är skyldig att ansöka om belamringstillstånd av
polismyndigheten. Containern eller byggställningen ska tydligt märkas upp med
ägarens, eller nyttjarens, namn, adress och telefonnummer.
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§ 122 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten identifierar inga direkta ekonomiska konsekvenser utifrån beslutet.
Barnperspektivet
Verksamheten identifierar att man måste säkerställa att barn inte kommer till skada i
trafiken. Växtligheten ska sköts vid våra bostadsgator så att sikten hålls fri i
gaturummet.
Miljöperspektivet
Verksamheten identifierar inga direkta miljökonsekvenser utifrån beslutet.
Uppföljning
Vid behov.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 enligt bilaga,
handlingsid: Ks 2021.3185.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 112/2021, handlingsid: Ks 2021.3453.
A 16_1 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla
kommun_reviderad, handlingsid: Ks 2021.3185.

Tidigare behandling
Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Samhällsbyggnadsnämnden § 69/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag på förändringar i
de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 enligt bilaga med handlingsid:
Sbn 2021.1922 samt översänder desamma till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2021:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 enligt bilaga med
handlingsid: Ks 2021.3185.
Kommunstyrelsen § 112/2021:
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§ 122 forts.
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:01 enligt bilaga,
handlingsid: Ks 2021.3185.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
_________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

KFS/Johanna Kandell
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Kf § 123

Dnr KS 2021/161

Ändring i reglemente om skyldigheter
kring renhållning på gångbana m m i
Tomelilla kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med
handlingsid: Ks 2021.3183.
Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av ärendet ska göras om ett år.

Ärendebeskrivning

De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till ordningslagen, vilka är anpassade till
varje kommuns lokala förutsättningar. De styr vad som är tillåtet att göra på offentlig
plats i kommunen. Verksamheten redovisar förslag på förändringar i A 17:1 enligt
nedan.
Förvaltningen föreslår följande förändringar:

A 17:1 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på
gångbana m.m. i Tomelilla kommun
Fastighetsinnehavares skyldighet
Befintlig text.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Övrigt såsom framkomlighet, trafiksäkerhet och trevnad
6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta erforderliga åtgärder för att
hållagångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras
samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga
omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.
Uppställande av sopkärl för fordonstömning, vilka tillhandahållits av kommunen eller
av denne anlitad entreprenör, får under tömningsdagen, och endast denna dag,
uppställas på plats inom gångbaneutrymmet eller annat utrymme, som anvisats av
kommunen.
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§ 123 forts.
De åtgärder som krävs är bl.a. att se till att växter på fastigheten inte inkräktar på
gångbanans behov av fri bredd och höjd, så att gångbanan kan fylla sin funktion för
gångtrafikanter.
Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå.
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80
cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vartdera
hållet.
Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut
över gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter.
Den fria höjden som krävs är:
- Över gångbana minst 2,5 m
- Över cykelväg minst 3,2 m
- Över körbana minst 4,6 m
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara
för trafiksäkerheten kan kommunen utföra beskärning av växtlighet på
tomtägarensbekostnad i enlighet med §§ 8–9 i detta reglemente.
Förslag på ny paragraf samt kompletterande text
Trafiksäkerhet på bostadsgator
Trafiksäkerheten på våra bostadsgator är viktig för både bilister och gångtrafikanter
och det kräver att det är fri sikt i vårt gaturum.
Befintlig text i §6 som flyttas till denna paragraf.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå.
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80
cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera
håll.
Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut
över gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter.
Den fria höjden som krävs är:
- Över gångbana minst 2,5 m
- Över cykelväg minst 3,2 m
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§ 123 forts.
- Över körbana minst 4,6 m
Befintlig text
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara
för trafiksäkerheten kan kommunen utföra beskärning av växtlighet på tomtägarens
bekostnad i enlighet med §§ 8–9 i detta reglemente.
Förslag på ändring av text
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara
för trafiksäkerheten kommer fastighetsägaren få en skriftlig tillsägelse att utföra
åtgärden.
Om åtgärder ej vidtas anses fastighetsinnehavaren försumlig i sin tillsyn över
fastigheten och fastighetsinnehavaren erhåller ett föreläggande i enlighet med §§8–9 i
detta reglemente.
Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits.
Befintlig text
Åtgärder vid ej utförda åtaganden i enlighet med detta reglemente
8 § Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av
växtlighet enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, utför
Tomelilla kommun beskärning.
Förslag på ändring av text
Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av växtlighet
enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, erhålls ett
föreläggande. Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten identifierar inga direkta ekonomiska konsekvenser utifrån beslutet.
Barnperspektivet
Verksamheten identifierar att man måste säkerställa att barn inte kommer till skada i
trafiken. Växtligheten ska sköts vid våra bostadsgator så att sikten hålls fri i
gaturummet.
Miljöperspektivet
Verksamheten identifierar inga direkta miljökonsekvenser utifrån beslutet.
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§ 123 forts.
Uppföljning
Vid behov.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med
handlingsid: Ks 2021.3183.
Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av ärendet ska göras om ett år.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 113/2021, handlingsid: Ks 2021.3454.
A 17:01 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m m i Tomelilla
kommun (slutlig version Sbn § 69 2021-08-27), handlingsid: Ks 2021.3089.

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden § 69/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag på förändringar i
de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med handlingsid:
Sbn 2021.1924 samt översänder desamma till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2021:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med
handlingsid: Ks 2021.3183.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Kommunstyrelsen § 113/2021:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med
handlingsid: Ks 2021.3183.
Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av ärendet ska göras om ett år.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign

38

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 oktober 2021

§ 123 forts.
_________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

KFS/Johanna Kandell
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Kf § 124

Dnr KS 2021/92

Svar på motion om aktiv fritid
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens förslag till
yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 (Ksau § 111/2021)
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Per Gustafsson (SD) m.fl. har lämnat in motion om aktiv fritid med följande
lydelse:
”Det är tid att ta ansvar för barns hälsa. Att bygga nätverk och skapa bra
förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att
samhällets olika aktörer hjälps åt och tar sitt ansvar så att våra barn ges möjlighet till
sysselsättning och en god gemenskap.
Alla barn som vill ska kunna ha en organiserad fritid oavsett förutsättningar. Detta
kan innebära att samhället behöver ta ett visst ansvar så att barnen kommer ut och
får prova på olika aktiviteter och får uppleva det positiva med att få vara en del i
föreningslivet. Detta kan göras tillsammans med socialtjänst och fältare, BUP,
föreningsliv och näringsliv.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Detta kommer att ställa vissa krav på ledarna i föreningslivet som de kanske redan
uppfyller. Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för
barnens välmående och utveckling.
AF och AS kommer ursprungligen från Ängelholms kommun. För att se hur de
arbetar och till viss del finansierar det gå in på:
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstadenangelholm/aktivitet-forebygger.html
För att vi i så stor utsträckning ska få våra barn aktiva i föreningslivet tycker vi
Sverigedemokrater att det är en god idé att titta på om Aktiv Fritid och After Scholl
skulle kunna implementeras i Tomelilla kommun.
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§ 124 forts.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:


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



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

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur- och
fritidsnämnden besvarar motionen enligt följande:
Barns rörelse som är kopplad till glädje och nyfikenhet är något som förvaltningen
ställer sig positiv till att utveckla och utreda.
Utredningen bör belysa hur man kan utöka eller inrymma detta i skoltiden. Det finns
kommuner som har gjort detta på frivillig väg och andra kommuner som exempelvis
Ängelholm som har detta som en del av skoltiden så att det verkligen blir en
möjlighet för alla barn att aktiveras. En svårighet i vår kommun är de barn som har
skolskjuts eller går på kulturskolan. Utredningen bör därför belysa eventuella
konsekvenser för dessa barn då skoldagen förskjuts (i Ängelholm med 60 min/dag).
Utredningen bör också belysa vad som kan ske inom ramen för de befintliga
resurserna och vad som bör vara föremål för en kommande budgetdiskussion. I
övrigt bör utredningen även belysa eventuella konsekvenser för SOFFTA.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Det är viktigt att det förslag som lämnas är förankrat i kultur- och fritidsnämnden
och familjenämnden. Därför ser gärna förvaltningen att de personer som ska
genomföra utredningen kommer från såväl kultur och fritid som skolverksamheten
för att få ett så väl belyst och genomarbetat förslag som möjligt.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen avvaktar med att bedöma ekonomiska konsekvenser tills förslag
lämnas.
Barnperspektivet
Det är bra med aktivitet för barns fysiska och psykiska välmående. I utredningen bör
utredarna dessutom inhämta barns syn på förslagen.
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§ 124 forts.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning för närvarande.

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 116/2021, handlingsid: Ks 2021.3456.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens förslag till
yttrande.
Kommunstyrelsen § 116/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens förslag till
yttrande.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

_________
Beslutet skickas till:
Per Gustafsson (SD)
Anders Rosengren (SD)
Thony Blomgren (SD)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 125

Dnr KS 2020/195

Svar på motion angående hastigheten på
Byavägen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning

Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion
angående hastigheten på Byavägen med följande lydelse:
”Byavägens sträckning består numera av fyra hastighetsskyltningar, växlande 30resp. 40 km/h, vilket gör fem skiftande hastigheter på denna förhållandevis korta
sträcka. Trafiken blir ojämn och ryckig, vilket i sin tur ger upphov till otydlighet och
irritation bland trafikanter. 30 km -sänkningen vid Byavångsskolan respektive
kyrkans förskola är berättigad under skoltid, dock inte under all annan övrig tid.
Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Att i första hand tilläggsskylta under respektive 30-skylt om lämplig tidsangivelse, ex
7.00 – 17.00, med svart text samt övertäckning av 30-skyltarna vid längre lov och
helger alternativt att i andra hand permanent enhetliggöra hastighetsbegränsningen
över hela Byavägens sträckning.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, ksau § 279/2020,
att remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig den 29 januari 2021, sbn § 6/2021, enligt
följande:
Förvaltningen jobbar aktivt med att öka förståelsen och efterlevnaden av trafikregler.
Alternativ 1, ser vi som det förlag som gynnar tydligheten bäst och förvaltningen
kommer att arbeta fram beslutsunderlag till samhällsbyggnadsnämnden för nya
trafikföreskrifter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade åter ärendet den 5 maj 2021, ksau §
87/2021, och beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för förnyad
beredning.
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§ 125 forts.
Förvaltningen, genom planeringsingenjör Håkan Berggren, yttrar sig enligt
följande:
Förvaltningen jobbar aktivt med att öka förståelsen och efterlevnaden av trafikregler.
Andra skolor och förskolor i kommunen har idag tidsvarierande hastigheter och för
att öka enhetligheten inom kommunen bör den delen av motionens förslag bifallas.
Förvaltningen menar också att det gynnar tydligheten och förståelsen för
hastighetsgränserna kring skolan bäst.
Förvaltningen ställer sig dock inte bakom en övertäckning av skyltarna.
Ekonomiska konsekvenser
Omskyltning kostar både vad gäller skyltar och arbetstid, men det kan hanteras inom
befintlig budget.
Barnperspektivet
För barnen är det givetvis viktigt att hastigheten utanför skolor och förskolor hålls.
Tydliga hastighetsbegränsningar som ökar förståelsen för lägre hastighet utanför
skolor och förskolor gynnar barnen.
Miljöperspektivet
En så jämn hastighet som möjligt är fördelaktigt utifrån miljöperspektivet. Samtidigt
är det viktigt att ha låg hastighet utanför skolor och förskolor samt ha
hastighetsgränser som respekteras av trafikanterna.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Uppföljning
Ärendet följs upp beroende på vilket beslut kommunfullmäktige fattar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 117/2021, handlingsid: Ks 2021.3457.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 279/2020:
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§ 125 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 6/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara kommunstyrelsens
arbetsutskott utifrån förvaltningens yttrande, handlingsid: Sbn 2021.81
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för
förnyad beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 178/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen.
Kommunstyrelsen § 117/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sander Dijkstra (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad
med förvaltningens yttrande.
Thony Blomgren (SD) och Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till Sander Dijkstras
(M) yrkande.

Beslutsgång

Efter ställs proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
Sander Dijkstras (M) yrkande.
Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

_________
Beslutet skickas till:
Per Gustafsson (SD)
Thony Blomgren (SD)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 126

Dnr KS 2020/199

Svar på motion angående kommunekolog
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020 (Ksau §
281/2020) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående kommunekolog med
följande lydelse:
” Kommunfullmäktige har nyligen antagit ett ambitiöst Natur- och parkprogram. Det
ansöks om Lona-pengar, det motioneras om olika ekologiska, större och mindre
projekt, vi vill nog alla att Tomelilla genomgående ska vara en hållbar kommun.
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Vi socialdemokrater ser behov av någon som håller koll på utvecklingen i Sverige och
omvärlden och översätter det till Tomelilla, någon som har ett tydligt ansvar. Det är
allt för viktigt för att spridas ut i bitar inom olika delar av förvaltningen.
För att ta ett samlat grepp ser vi att en kommunekolog behöver återrekryteras, en
person som har bred kunskap och kompetens i ekologi och som kan ta ansvar för
naturvårdsfrågorna och håller samman dem. Vi ser behovet av någon i kommunen
som ser konsekvenserna på planer utifrån ett ekologiskt perspektiv och som kan var
en motor i naturvårdsarbetet.
En kommunekolog kan också samverka med olika brukargrupper om
tillgänglighetsåtgärder inom rekreation och friluftsliv. Allt för att skapa ett samhälle
för alla våra kommuninvånare.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Socialdemokraterna på
att det åter anställs en kommunekolog i Tomelilla kommun.”
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§ 126 forts.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
En variationsrik natur är en av de största tillgångarna som Tomelilla kommun har
och kan vara en viktig del till att människor väljer att bo i kommunen. Att bevara och
öka naturvärden i kombination med information till allmänheten är inte bara viktigt
för att nå miljömålen, utan förväntas även vara ekonomiskt gynnsamt genom att
kommunen blir ännu mer attraktiv för inflyttning och turism.
I samband med covid-19-pandemin har allmänheten visat ett stadigt ökande intresse
för naturrekreation. Kommunerna är nu i behov av att utveckla infrastrukturen för
ökat besökstryck i naturområdena. Det inkluderar även kampanjer för ökat ansvar i
naturområdet, minskad nedskräpning och informationsspridning kring
allemansrätten och andra viktiga regler som gäller i skyddade områden.
Det är viktigt att arbeta med dessa frågor och att det i kommunen finns kompetens i
fler tjänster än att enbart fokusera på en enskild handläggare. Däremot är det mindre
intressant hur tjänsten tituleras. Mot bakgrund av den kommande omorganisationen
av samhällsbyggnad där plan- och markfrågor flyttas till den nya tillväxt- och
utvecklingsavdelningen kommer också ansvaret för detta flyttas från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Det är också viktigt att belysa
sambandet mellan Vattenrådens arbete och denna tjänst. Huruvida mottagande chef i
omorganisationen vill inrätta en sådan tjänst ligger utanför fullmäktiges möjligheter
att styra.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på tjänstens innehåll samt vilken erfarenhet och kompetens som kommer
att krävas så kommer detta ha ekonomiska konsekvenser vid inrättandet av en tjänst.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Kan ha positiva effekter utifrån miljöperspektivet.
Uppföljning
Ingen uppföljning.
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§ 126 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 118/2021, handlingsid: Ks 2021.3458.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 281/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 74/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara
motionen enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 179/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Kommunstyrelsen § 118/2021.
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Inger Åbonde (S) och Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
_________
Beslutet skickas till:
Inger Åbonde (S)
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 127

Dnr KS 2021/97

Statistikrapport för ej verkställda
gynnande beslut inom SOL och LSS 2021
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda
gynnandebeslut inom SoL och LSS för andra kvartalet 2021.

Ärendebeskrivning

Vård och omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till
kommunens revisorer rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4
kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.
Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.
Nämnden ska slutligen till inspektionen för vård och omsorg och till revisorerna
anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 28 f § har
rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Rapportering ska ske en gång per kvartal.
Vård och omsorgsnämnden skall till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som
inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts
på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapportering ske en gång per kvartal.
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§ 127 forts.
För andra kvartalet 2021 finns inga rapporterade nya gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader.
Det finns heller inga äldre ej verkställda gynnande beslut eller beslut som inte
har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten
avbröts att rapportera om.
Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun kan få betala en sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt
länge med att verkställa ett beslut
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning ska enligt SoL och LSS-lagstiftningen ske en gång per kvartal. Nästa
avrapportering kommer avse tredje kvartalet 2021-

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS för andra kvartalet 2021.

Beslutsunderlag
Signature reference: b9e87a7d-1d72-45b3-9444-7874db33bebd

Kommunstyrelsen § 119/2021, handlingsid: Ks 2021.3459.

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 32/2021:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för andra kvartalet
2021 och att överlämna densamma till revisorerna och till kommunfullmäktige.
Vård och omsorgsnämnden § 61/2021:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för andra kvartalet
2021 och att överlämna densamma till revisorerna och till kommunfullmäktige.
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§ 127 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 163/2021:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS för andra kvartalet 2021.
Kommunstyrelsen § 119/2021:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS för andra kvartalet 2021.
_________
Beslutet skickas till:
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Vård och omsorgsnämnden
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Kf § 128

Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Jonas Olsson (SD) som
ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Jonas Olsson (SD) som ledamot i
kommunfullmäktige.
Avsägelsen överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Ärendebeskrivning

Jonas Olsson (SD) har den 6 oktober 2021 inkommit med avsägelse från uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Jonas Olsson (SD) som ledamot i kommunfullmäktige, handlingsid:
Ks 2021.3411.
_________
Beslutet skickas till:
Jonas Olsson (SD)
Länsstyrelsen Skåne
Löneenheten Ystad
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Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl
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Kf § 129

Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Christer Svensson (S)
som ersättare i valnämnden – nu fråga
om ny ersättare i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar utse Henrik Nilsson (S) till ersättare i valnämnden.

Ärendebeskrivning

Christer Svensson (S) har den 28 juli 2021 inkommit med avsägelse som ersättare i
valnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2021, § 110 att
entlediga Christer Svensson (S) från uppdraget som ersättare i valnämnden.
Den socialdemokratiska gruppen återkommer på kommunfullmäktiges möte den 25
oktober 2021 med förslag på ersättare för Christer Svensson.
Den socialdemokratiska gruppen har på dagens sammanträde förslagit Henrik
Nilsson (S) som ny ersättare i valnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 110/2021, handlingsid: Ks 2021.3402.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 110/2021
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Kommunfullmäktige beslutar entlediga Christer Svensson (S) från uppdraget som
ersättare i valnämnden.
_________
Beslutet skickas till:
Henrik Nilsson (S)
Valnämnden
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/ Therese Stendahl
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