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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
1 september 2021

Justerandes sign

Beslutande 
Per-Martin Svensson (M), ordförande
Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande 
Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande 
Per Gustafsson (SD)
Charlotte Rosdala (C)
Bo Herou (KD)
Anders Throbäck (S)
Per-Olof Örnsved (SD)
Ida Bornlykke (S)
Ewa Carnbrand (M)
Anders Rosengren (SD)
Fatlum Avdullahu (C) 

Tjänstgörande ersättare
Figge Bergquist (V) istället för Tina Bergström-Darell (S) 

Ej tjänstgörande ersättare
Christian Schanner (C) 
Inger Åbonde (S)
Sven Gunnarsson (C)
Carina Persson (L)
Emil Ekstrand (M)
Anna Sandegren (SD)
Sejdi Karaliti (S)

  

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen

§ 85 Ändringar i föredragningslistan
§ 86 Dialoger och informationsärenden
§ 87 Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2022
§ 88 Simrishamns kommuns deltagande i gemensamt handläggarkontor och 

överförmyndarnämnd
§ 89 Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla 

kommunförvaltning (SAM) 2020
§ 90 Redovisning särskilda uppdrag budget 2021 – Familjenämnden
§ 91 Rapport diarieföring intern kontroll kommunstyrelsen 2021
§ 92 Detaljplan Smedstorps station för antagande
§ 93 Detaljplan för Kvarteret Laxen för granskning
§ 94 Årsredovisning 2020 - Österlen VA AB
§ 95 Svar på motion - Erbjud vård- och omsorgsstudenter provanställning vid 

avklarade studier
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
1 september 2021

Justerandes sign

§ 96 Svar på motion - Resurspool Vård och omsorg
§ 97 Svar på motion angående kompetensförsörjningsplan
§ 98 Svar på motion om mer gynnsam förskolemiljö
§ 99 Svar på motion - Kommungemensam familjerätt i SÖSK
§ 100 Redovisning av anmälningsärenden ksau  9 juni 2021
§ 101 Redovisning av anmälningsärenden ksau 23 juni 2021
§ 102 Redovisning av anmälningsärenden ksau 18 augusti 2021
§ 103 Redovisning av delegeringsbeslut kommunstyrelsen 1 september 2021
_________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

Ks § 85  

Ändringar i föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut
På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen om följande ändring i 
föredragningslistan:

Punkt 5 ”Nämndstruktur för Tomelilla kommun mandatperiod 2023-2026” utgår.

_________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

Ks § 86 Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen anser att hanteringen av organisationsförändring 
avseende tillväxt- och utvecklingsavdelning inom kommunledningskontoret är illa 
skött i allmänhet och flytten av plansidan i synnerhet. 

Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Stefan Persson informerar om nuläget avseende tillitbaserat 
ledarskap och uppger bland annat följande: 

Kommunen har arbetat bra med projektet sedan han tillträdde i våras. Kommunen 
använder verktyget Hypergene men det är lika mycket är en fråga om kultur. Tänket 
kring projektet är en färskvara och måste underhållas för att nå ut till alla delar av 
organisationen och fortleva. Transparens och kunskap gällande styr- och 
måldokument  är nyckelord för att medarbetare ska kunna ta ansvar och engagera sig. 
Delegation kontra kontroll är en stor utmaning.

Utvecklingschef Helena Berlin informerar om mätning av narkotika i avloppsvatten 
och uppger bland annat följande:

Mätningar i avloppsvattnet efter narkotikarester ger vid handen att nivån är i stort 
sett som 2020 men det är förvånande att det sker en minskning på helger jämfört 
med vardagar gällande cannabis. Spår av heroin är ej mätbart, tramadol har ökat 
något på helger medan spår av amfetamin har minskat. En jämförelse har gjorts 
tillsammans med Skurups kommun som ligger på samma nivåer som Tomelilla. 
Resultatet stämmer bra med bilden av narkotikamissbruket i kommunen.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar om aktuella frågor och uppger 
bland annat:

Covid-19 ökar igen om än från väldigt låga nivåer.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 86 forts.

Situationen i Afghanistan oroar även om pandemin gör att flyktingrörelserna dämpas. 
Förvaltningen får i uppdrag att kartlägga kommunens beredskap inför en ökad 
flyktingström som kan bli verklighet när pandemin släpper. Kommunstyrelsen 
kommer att informeras vid kommande sammanträde. 

Utvecklingsavdelningen kommer att omformas till tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen för bättre planering avseende fastigheter och näringsliv så att 
frågorna centreras och hänger ihop, även vad gäller hållbarhet och ekologikunskap. 
Plansidan kommer att rekrytera mer fokuserat på exploatering tillsammans med GIS-
frågor.

Leif Sandberg (C) informerar om att kommunstyrelsens beslut den 2 juni, Ks § 
64/2021, om avveckling av ÖKRAB nu är verkställt på så sätt att en politisk 
diskussion har skett mellan kommunerna och att Simrishamns kommunstyrelses 
arbetsutskott ska ta upp det för beslut senare i september. 

Kanslichef Johan Linander informerar om att Biogas Ystad Österlens båda 
gasmackar är sålda till OrangeGas.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 23 augusti 2021.

_________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

Ks § 87 Dnr KS 2021/132

Sammanträdesplan kommunfullmäktige 
2022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesplan 2022 inklusive riktlinjer 
för styrelser och nämnder.

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

- 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)
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 87 forts.

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.

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. 
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 87 forts.

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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2021, hndlingsid: Ks 2021.1920.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2021.

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

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

Ks § 88 Dnr KS 2021/134

Simrishamns kommuns deltagande i 
gemensamt handläggarkontor och 
överförmyndarnämnd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.

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.

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 
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 88 forts.

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 
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.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 88 forts.

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. 

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.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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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 
myndigheten ansvara för. Detta gäller såväl för skadestånd som för andra 
kostnader som uppkommer, inklusive arbetstidskostnader, konsultkostnader 
med mera.
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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 arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 134/2021, handlingsid: Ks 2021.2922.

Simrishamns kommunfullmäktiges beslut, handlingsid: Ks 2021.2419.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 134/2021, handlingsid; Ks 2021.2922.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Ks § 89 Dnr KS 2021/146

Årlig revision av systematiskt 
arbetsmiljöarbete i Tomelilla 
kommunförvaltning (SAM) 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta föreslagen 
förvaltningsövergripande handlingsplan.

Ärendebeskrivning
Den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är en 
återblick av hur kommunen under det gångna året arbetat med arbetsmiljöfrågorna.

Uppföljningen ska säkerställa att vi lever upp till föreskrifterna om systematiska 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Resultatet av uppföljningen kan leda till att det 
behövs göras förbättringar av arbetssättet och om det vid uppföljningen fram-
kommer brister ska dessa åtgärdas. Den årliga uppföljningen är ett underlag för 
arbetsmiljöarbetet nästkommande år.

Ekonomiska konsekvenser
Åtgärderna i handlingsplanen ska långsiktigt minska risken för ohälsa och därmed ge 
positiva ekonomiska konsekvenser. För att ge ett mer precist svar skulle det krävas 
en omfattande analys.

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån barnperspektivet. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet. 

Uppföljning
Arbetsgivaren följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen med återrapport 
till Kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta föreslagen 
förvaltningsövergripande handlingsplan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 136/2021, handlingsid: Ks 2021.2924.

SAM 2020 Förvaltningsövergripande handlingsplan 2021, handlingsid: Ks 2021.2846.

_________

Beslutet skickas till:

HR-strateg Liselotte Skoglund
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Ks § 90 Dnr KS 2019/199

Redovisning särskilda uppdrag budget 
2021 - Familjenämnden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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
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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 

25S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 0
d6

4d
18

9-
12

27
-4

d0
9-

9f
4c

-fd
de

d5
7a

6b
e7



Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 90 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.

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

Uppföljning
Uppdragen kommer att följas upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna familjenämndens redovisning och skicka 
den vidare till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 122/2021, handlingsid: Ks 2021.2579.

Redovisning särskilda uppdrag budget 2021 - Familjenämnden, handlingsid: Ks 
2021.2198. 

Redovisning särskilda uppdrag budget 2021 - Familjenämnden, handlingsid: Ks 
2021.2199.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Ks § 91 Dnr KS 2020/217

Rapport diarieföring intern kontroll 
kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna och uppdra åt 
förvaltningen att genomföra en utbildning i diarieföring.

Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 finns följande (riskid 31): ”Risk att 
tjänstemän och verksamheter inte följer anvisningar för diarieföring på grund av 
bristande kunskap vilket kan leda till att handlingar inte upprättas eller diarieförs.”

För att kontrollera detta har kommunstyrelsen beslutat att en stickprovskontroll ska 
göras på tio tjänstemän under en vecka för att kontrollera att inkomna handlingar 
diarieförs korrekt. 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson har beslutat om vilka tio tjänstemän som ska 
ingå i granskningen. HR-chef Johan Lexfors har därefter samverkat detta med 
berörda fackliga organisationer. 

Samtliga tio har informerats om att de ingår i gruppen för stickprovskontroll. Ingen 
har tackat nej till att vara med. Digitaliseringsavdelningen har gett kanslichef Johan 
Linander tillgång till de tio kontrollpersonernas mejlboxar under en vecka, 24-30 maj. 
Dock är det inkommen mejl 17-21 maj som har kontrollerats.

Det är svårt att dra någon bestämd slutsats av vilken typ av mejl som missas att 
diarieföras. Det är en blandning mellan mejl från allmänheten, från entreprenörer, 
från myndigheter inklusive andra kommuner och från brukare/föräldrar/ombud för 
brukare.

Det är få av de kontrollerade tjänstemännen som har en fullständig rutin för 
diarieföring och allmänt kan slutsatsen dras att kunskapen om vilken inkommen mejl 
som ska diarieföras måste bli bättre. Det krävs en kunskapshöjning om vilka mejl 
som ska diarieföras och hur diarieföringen ska gå till. För detta bör en särskild 
utbildningsinsats göras under hösten 2021. 
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Ekonomiska konsekvenser
En digital utbildning under hösten kostar visserligen en del, men med befintligt 
system (Loops) kan det göras inom befintlig budget.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön nämnvärt.

Uppföljning
Det finns anledning att följa upp att diarieföringen genomförs på ett korrekt sätt 
under nästa år.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna och uppdra åt 
förvaltningen att genomföra en utbildning i diarieföring.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2021, handlingsid: Ks 2021.2339.

Rapport diarieföring intern kontroll kommunstyrelsen 2021, handlingsid: Ks 
2021.2206.

_________

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander
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Ks § 92 Dnr KS 2017/207

Detaljplan Smedstorps station för 
antagande

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ny detaljplan Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstorps 
station).

Ärendebeskrivning
Vid elektrifieringen av järnvägen ingick Tomelilla kommun ett avtal med Trafikverket 
om Smedstorps station. I avtalet finns villkor om marköverföring för den mark som 
inte används för järnvägsändamål och dess anläggningar. Parkeringen vid stationen är 
i gällande detaljplan avsedd för järnvägsändamål. Enligt avtalet ska parkeringen 
tillföras Tomelilla kommun, och för att kunna reglera marken i en förrättning krävs 
en detaljplaneändring. 

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen ska enligt avtal med Trafikverket bekosta de fastighetsregleringar som 
genomförandet av planen innebär.

Barnperspektivet
Det stationsnära läget ökar ortens attraktivitet ur ett socialt perspektiv genom att 
pendling till och från Smedstorp för sociala kontakter underlättas. Ytterligare positiva 
sociala konsekvenser med det stationsnära läget är möjligheten för en bredare 
arbetsmarknad vilket underlättar för barnfamiljer att bosätta sig inom Smedstorp. 
Detaljplanen innebär att befintlig parkering blir planenlig. En parkeringsplats anses 
inte vara en miljö där barn och unga vistas i någon stor utsträckning. Detaljplanen 
bedöms därför att ha liten inverkan på barn och ungas intressen i Smedstorp.

Miljöperspektivet
Planförslaget stödjer kommunens miljömål för hållbara transporter då resande med 
kollektivtrafik genom tåg underlättas.
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Uppföljning
Efter beslut av kommunstyrelsen antas detaljplanen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta ny detaljplan Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstorps 
station).

Beslutsunderlag
Komunstyrelsens arbetsutskott § 138/2021, handlingsid: Ks 2021.2926.

Antagandehandling-Plankarta-Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstops station 
handlingsid: Ks 2021.2852.

Antagandehandling-Planbeskrivning-Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstops station), 
handlingsid: Ks 2021.2851.

Antagandehandling-Granskningsutlåtande-Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstorps 
station), handlingsid: Ks 2021.2853.

Antagandehandling-Behovsbedömning-Del av Tjustorp 2:78 m fl (Smedstorps 
station), handlingsid: Ks 2021.2854.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 160/2017

Kommunstyrelsen beslutar godkänna planförslaget till detaljplan för Smedstorps 
station för samråd.

Kommunstyrelsen § 151/2017

Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för Smedstorps station för granskning.

Kommunstyrelsen § 141/2017

Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning 
utarbeta förslag till ny detaljplan för att fullfölja avtalet från 2002.

Kommunstyrelsen § 69/2017

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan Del av Tjustorp 2:78 m fl 
(Smedstorps station) för granskning.
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_________

Beslutet skickas till:

Planenheten

Planarkitekt Terese Bruhn
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Detaljplan för Kvarteret Laxen för 
granskning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Kvarteret Laxen för granskning.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, kom 2011 in med en förfrågan 
om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. Ny detaljplan för 
Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar tillkommit. 
Planuppdraget för Laxen 6 förnyades 2015 och utökades 2020 till att omfatta hela 
kvarteret Laxen. 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen, i ett läge nära 
stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostad och 
centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas. 
Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan 
husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat. 

Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen 
markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena 
vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet kommer inte att påverka barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte att påverka kommunens miljömål.

Uppföljning
Efter beslut i Kommunstyrelsen ställs planen ut för granskning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Kvarteret Laxen för granskning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 139/2021, handlingsid: Ks 2021.2927.

Plankarta, handlingsid: Ks 2021.2866.

Planbeskrivning, handlingsid: Ks 2021.2867.

Samrådsredogörelse, handlingsid: Ks 2021.2864.

Undersökning av miljöpåverkan, handlingsid: Ks 2021.2865.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 30/2020

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Kv. Laxen för samråd.

Kommunstyrelsen § 139/2018

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta 
förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas för kvarteret Laxen.

Kommunstyrelsen beslutar upphäva tidigare beslut, ks § 141/2013, om planuppdrag 
för detaljplan för Laxen 6.

Kommunstyrelsen 141/2013

Samhällsbyggnad ges i uppdrag, på fastighetsägarens bekostnad, att för prövning 
upprätta förslag till ändring av detaljplan alternativt ny detaljplan för Laxen 6 i 
enighet med vad ovan redovisats.

_________

Beslutet skickas till:

Planenheten

Tf. planchef Kerstin Torseke Hulthén

Planarkitekt Terese Bruhn
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Årsredovisning 2020 - Österlen VA AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Österlen VA AB:s årsredovisning 2020.

Ärendebeskrivning
Österlen VA AB har kommit in med årsredovisning 2020. 

Årsredovisningen har granskats av kommunens lekmannarevisorer.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2021.2144.

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

_________

Beslutet skickas till:

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

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

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet för eget yrkande.

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 95 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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Justerandes sign

§ 95 forts.

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 126/2021, handlingsid: Ks 2021.2588.

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.

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

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

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Per-
Martin Svenssons (M) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Patrik Månehall/Balanslista
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Justerandes sign

Ks § 96 Dnr KS 2021/85

Svar på motion - Resurspool Vård och 
omsorg

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.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet för eget yrkande. 

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.”

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

§ 96 forts.

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.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2021, handlingsid: Ks 2021.2589.
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Justerandes sign

§ 96 forts.

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.

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

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per-Martin Svenssons yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Patrik Månehall/Balanslista
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Justerandes sign

Ks § 97 Dnr KS 2021/56

Svar på motion angående 
kompetensförsörjningsplan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet för eget yrkande.

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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Justerandes sign

§ 97 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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§ 97 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 arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 128/2021, handlingsid. Ks 2021.2590.

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.
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§ 97 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Anders Throbäck (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per-Martin Svenssons yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Patrik Månehall/Balanslista
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Justerandes sign

Ks § 98 Dnr KS 2021/91

Svar på motion om mer gynnsam 
förskolemiljö

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens 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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Justerandes sign

§ 98 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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Justerandes sign

§ 98 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen enligt förvaltningens förslag till 
yttrande.

Kommunfullmäktige beslutar skicka ärendet till budgetberedningen 2022 inför 
budget 2023.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 62/2021, handlingsid: Ks 2021.2431.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/2021 Motion om mer gynnsam 
förskolemiljö, handlingsid: Ks 2021.2938.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Balanslista/Patrik Månehall
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

Ks § 99 Dnr KS 2021/55

Svar på motion - Kommungemensam 
familjerätt i SÖSK

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 99 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 99 forts.

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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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 99 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med hänvisning till pågående 
utredning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 145/2021, handlingsid: 2021.2939.

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

Sara Anheden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
tillägget att utredningen gällande kommungemensam familjerätt redovisas till 
familjenämnden inför budgetarbetet 2023.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Sara 
Anhedens (S) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Patrik Månehall/Balanslista
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

Ks § 100 Dnr KS 2021/4

Redovisning av anmälningsärenden ksau  
9 juni 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 20 april 2021, §§ 1-6 från Sydöstra Skånes Räddningstjänst 

medlemskommuner.

2. Protokollsutdrag från Region Skåne Kollektivtrafiknämnden den 28 april 
2021, § 36, - Avsiktsförklaring – Högkvalitativ busstrafik Skåneexpressen 5 
och 8.

3. Protokollsutdrag 20 maj 2021, § 27, Tertialbokslut 1 2021 för 
överförmyndarnämnden – Tomelilla-Ystad-Sjöbo.

4. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 25 maj 2021 §§ 24-35.

5. Protokoll från överförmyndarnämnden Tomelilla Ystad Sjöbo den 20 maj 
2021, §§ 24-31.

6. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 12 maj 2021, §§ 
22-25.

7. Protokoll från revisorerna den 18 maj 2021 §§ 22-26.

8. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021, §§ 91-112.

9. Protokollsutdrag från Sjöbo kommun, kommunstyrelsen § 86 – Remissvar, 
regionplan för Skåne 2022-20240 – Yttrande med SÖSK-kommunerna.

10. Årsredovisning 2020 från VoB Syd AB.

11. Meddelande daterat den 31 maj 2021 från Sveriges Kommuner och Regioner 
till de som inte är medlemskommuner – Välkommen som medlem i SKRs 
fond för kommunernas fastighetsfrågor.
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Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 100 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 119/2021, handlingsid: Ks 2021.2346

_________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

Ks § 101 Dnr KS 2021/4

Redovisning av anmälningsärenden ksau 
23 juni 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 28 maj 2021, §§ 53-66 från familjenämnden.

2. Protokoll den 21 maj 2021 från Föreningen Österlens folkhögskola.

3. Protokoll den 20 maj 2021 från styrelsemöte Österlen VA aktiebolag §§ 43-
52.

4. Protokoll den 27 maj 2021 från vård och omsorgsnämnden §§ 50-55. 

5. Protokoll den 2 juni 2021 från kommunstyrelsen §§ 52-84.

6. Delårsrapport tertial 1 2021 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

7. Protokoll nr 3 Tomelilla Industriaktiebolag den 27 maj 2021.

8. Protokoll nr 3 Österlenhem AB den 27 maj 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 129/2021, handlingsid: Ks 2021.2592.

_________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

Ks § 102 Dnr KS 2021/4

Redovisning av anmälningsärenden ksau 
18 augusti 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 10 juni 2021 från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott §§ 

26-30.

2. Inera - Ändringar i kundavtal 15 juni 2021 – avtal om kundens användning av 
Ineras tjänster.

3. Protokoll den 31 maj 2021 från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund §§ 
17-31.

4. Protokoll den 7 juni 2021 från Österlenhem AB.

5. Protokoll den 7 juni 2021 från Tomelilla Industri AB.

6. Protokoll den 17 juni 2021 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
§§ 32-37.

7. Protokoll den 15 juni 2021 från Revisorerna §§ 27-30.

8. Lello Innovation 18 juni 2021 – Hur man minskar problemen med 
arbetslöshet, bostadslöshet och ekonomi.

9. Minnesanteckningar 2020-11-25 från dialogmöte mellan Skånetrafiken och 
SÖSK.

10. Mötesanteckningar 2021-04-09 från SÖSK-KTN presidier.

11. Sydöstra Skånes samarbetskommitté 2021-06-08, § 16 – Dialogmöten med 
Skånetrafiken den 15 oktober 2021.

12. Sydöstra Skånes samarbetskommitté 2021-06-08, § 20 – Uppdatering kring 
Four Corners EU-projekt.

13. Sydöstra Skånes samarbetskommitté 2021-06-08, § 22 –

Övriga frågor: Cykeldestination SÖSK och Gemensam byggnadsnämnd 
SÖSK.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 102 forts.

14. Protokoll den 16 juni 2021 från byggnadsnämnden, §§ 22-29.

15. Meddelande 18 juni 2021 från Sveriges Kommuner och Regioner 

- Meddelande från styrelsen – Förbundsavgift år 2022 till Sveriges 
Kommuner och regioner.

16. Protokoll den 18 juni 2021 från familjenämnden §§ 67-78.

17. Inera 24 juni 2021, ändringar i kundavtalet.

18. Protokoll den 22 juni 2021 från Österlen VA AB §§ 1-3.

19. Protokoll den 23 juni 2021 från kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 120-129.

20. Länsstyrelsen i Skåne 29 juni 2021– Jämställdhetsstatistik i Skåne – Färsk 
statistik till hjälp i ert jämställdhetsarbete.

21. European Standard - Norme Européenne – Europäisch Norm – June 2021.

22. SYSAV Malmö 29 juni 2021 – Beslut om behandlingsavgifter för 
hushållsavfall 2022 den 17 juni 2021.

23. Protokoll från ÖKRAB:s bolagsstämma den 3 juni 2021, §§ 1-14.

24. Protokoll den 24 juni 2021 från Vård och omsorgsnämnden §§ 56-59.

25. Trygghetsmätning 2021 Kommun Polis

26. Protokollsutdrag den 21 juni 2021 från kommunfullmäktige i Simrishamn § 
126 – Granskning av Årsredovisning 2020 – Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

27. Protokollsutdrag den 21 juni 2021 från kommunfullmäktige i Simrishamn § 
127 – Revisionsberättelse 2020 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

28. Protokollsutdrag den 21 juni 2021 från kommunfullmäktige i Simrishamn § 
131 – Revisionsberättelse 2020 – Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

29. Protokollsutdrag den 21 juni 2021 från kommunfullmäktige i

Simrishamn § 136 – Granskning av Årsredovisning 2020 – Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté.

30. Protokollsutdrag den 21 juni 2021 från kommunfullmäktige i

Simrishamns kommun § 130 Granskning av årsredovisning 2020 Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.
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Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

§ 102 forts.

31 Brev daterat den 24 juli 2021 från Gunnar Lund till kommundirektör Britt-
Marie Börjesson om ÖKRAB:s uppträdande gentemot sina kunder.

32 Brev daterat den 23 juli 2021 till Sveriges kommuner, kommunstyrelsens 
ordförande om att Avstå från ytterligare vindkraftutbyggnad – Initiativtagare 
till upprop för det svenska landskapet – Färingtofta Norra, ideell förening 
och föreningen Svenskt Landskapsskydd.

33 Brev den 9 augusti 2021 från Roger Persson Österman angående lämplighet 
hos vigselförrättare.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/2021, handlingsid: 2021.2949.

_________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
1 september 2021

Justerandes sign

Ks § 103 Dnr KS 2021/5

Redovisning av delegeringsbeslut 
kommunstyrelsen 1 september 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegeringsbeslut för kommundirektör m.fl. t o m augusti 2021.

Ärende Delegat
1.2 Underteckna 

avtal samt 
underteckna 
andra handlingar 
och skrivelser 
såsom Tomelilla 
kommuns 
firmatecknare

Fullmakt för AKEA, 
Josef Aktan att 
underteckna handlingar 
och avtal i fiberprojektet

Jan 21 Kommundirektör

” ” Avtal-Uppdragsbe 
ställning servis- och 
kommunikationsans-
slutning, fiberutbygg-
nad Bosarp sommarby
samt Brösarps stations-
område

Mars 
21

Kommundirektör

” ” Avtal-Loops licenses, 
Loop Education AB

Mars 
21

Kommundirektör

” ” Avtal-GIS-analys av
Bredbandsutbyggnaden
i Tomelilla kommun

Mars 
21

Kommundirektör

” ” Beslut om publicering av 
öppna data – 
Laddstationer för 
elfordon

Mars 
21

Kommundirektör
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” ” Förlängning av avtal för 
ledningsgruppsutveckling

Mars 
21

Kommundirektör

” ” Användaravtal för digitalt 
affärsavslut, 
Kommuninvest

April 
21

Kommundirektör

“ “ Anmälan upphandling 
inom IFO,VO och 
handledning

April
21

Kommundirektör”

” ” Fullmakt för Helena 
Berlin att företräda 
Tomelilla kommun vid 
föreningsstämma för 
Leader Sydöstra Skåne 
2021

April
21

Kommundirektör

“ “ Ersättare för 
kommundirektör tf 
kommundirektör

Maj
21

Kommundirektör 

“ “ Fördelning av 
arbetsuppgifter Niklas 
Sommelius

Juni 
21

Kommundirektör

“ “ Överlåtelse av avtal, 
Visma Enterprise AB

Juni 
21

Kommundirektör

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.2970

_________
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Kommunsekreterare: Thomas Lindberg
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