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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
27 januari 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)
Anders Throbäck (S)
Bo Herou (KD)
Per-Olof Örnsved (SD)
Charlotte Rosdala (C)
Ida Bornlykke (S)
Ewa Carnbrand (M)
Anders Rosengren (SD)
Fatlum Avdullahu (C)
Tina Bergström-Darrell (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare
Sander Dijkstra (M) 
Christian Schanner (C)
Inger Åbonde (S)
Thony Blomgren (SD)
Sven Gunnarsson (C)
Kristin Skoog (S)
Emil Ekstrand (M)
Tobias Högborg (C)
Figge Bergquist (V) från kl. 14.20
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen

§ 1 Dialoger och informationsärenden
§ 2 Informationsärende - Ordförandebeslut om förlängning av lag om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen
§ 3 Informationsärende - Verksamhetsplan 2021 Kommunledningskontoret
§ 4 Internbudget år 2021 för kommunstyrelsens verksamhetsområde
§ 5 Beslutsattestanter kommunstyrelsens verksamhetsområde 2021
§ 6 Internkontrollplan 2021
§ 7 Fastställande av budgetförutsättningar för mål och budget 2022 med plan 

för 2023-2024
§ 8 Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun
§ 9 Revisorernas granskning av ärendeprocessen i kommunstyrelsen och 

familjenämnden
§ 10 Ansökan från Lunnarps BK om räntefritt lån till automatisk bevattning och 

gräsklippare
§ 11 Ansökan om räntefritt lån för bygge av padelbana, Tomelilla tennisklubb
§ 12 Svar på motion angående utökning av antalet revisorer i Tomelilla kommun
§ 13 Svar på motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem en bra grund för 

korrekta beslut
§ 14 Svar på motion - Inrätta ett föreningsledarpris
§ 15 Svar på motion - Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya 

exploateringar
§ 16 Svar på motion angående bikupor
§ 17 Svar på motion om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen
§ 18 Redovisning av anmälningsärenden ksau 16 december 2020
§ 19 Redovisning av anmälningsärenden ksau 13 januari 2021
§ 20 Delegeringsbeslut 27 januari 2021
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 1 Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande:

- Information om coronaläget i kommunen. Frånvaron bland 
personalen är inte högre än vanligt. Har två smittade på 
korttidsboende just nu.

- Vaccinationen på de särskilda boendena har gått bra och 85-90 
procent av personalen har vaccinerat sig. Under vecka 7 kommer 
vaccinationer inom hemtjänsten igång. Inga biverkningar 
inrapporterade.

- Vi har öppnat upp för undervisning på Kastanjeskolan och kultur och 
fritidsaktiviteter för barn födda 2005 och tidigare. Har blivit mycket 
diskussion kring att vi har öppnat högstadiet när våra 
grannkommuner inte har gjort det. 

Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson informerar bland annat om följande:
- Genomgång av förslag på regionplan för Skåne 2022-2040. Den är ute 

på remiss just nu och kommer upp på kommunstyrelsen för beslut 
den 14 april.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.146.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 2 Dnr KS 2020/118

Informationsärende - Ordförandebeslut om förlängning 
av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) beslutade den 16 december 
2020, med stöd av kommunallagen 6 kap § 39, att tillsynsuppgifterna som 
följer av förlängningen av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen även fortsättningsvis ska skötas av Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund. Nästa sammanträde med kommunstyrelsen är först den 27 
januari 2021 och därför kunde detta beslut inte avvaktas.

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

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

Tomelilla kommun ser inte det som ett alternativ att själv genomföra denna 
tillsyn. Miljöförbundet har betydligt bättre möjligheter att klara av det 
eftersom de har genomfört denna tillsyn under hösten.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 2 forts.

Miljöperspektivet
Frågan berör inte miljön nämnvärt.

Uppföljning
Lagen är tillfällig och ska gälla till den 31 maj 2021. Om inte lagen förlängs så 
avslutas miljöförbundets uppdrag automatiskt vid denna tidpunkt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2021, handlingsid: Ks 2021.166.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2021:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________   
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 3 Dnr KS 2020/234

Informationsärende - Verksamhetsplan 2021 
Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utifrån de av kommunstyrelsen beslutade målen, ks § 143/2020, har 
kommunledningskontoret tagit fram en verksamhetsplan för 2021 som 
beslutats av kommundirektör Britt-Marie Börjesson. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2021, handlingsid: Ks 2021.67.
Verksamhetsplan 2021 Kommunledningskontoret (ver2), handlingsid: Ks 
2021.398.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2021:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________  

Beslutet skickas till:
Britt-Marie Börjesson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 4 Dnr KS 2021/9

Internbudget år 2021 för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa internbudget 2021 för kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott, handlingsid: Ks 2021.40, samt för 
kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.41.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens internbudget ska fastställas senast den 31 januari 2021 
och består av politisk verksamhet samt kommunledningskontorets 
verksamheter.

Kommunstyrelsen (ram 2 504 tkr)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ram 80 tkr)

Kommunledningskontoret (ram 68 588 tkr)

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
Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker varje tertial. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar fastställa internbudget 2021 för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 5/2021, handlingsid: Ks 2021.68.
Förslag till internbudget 2021, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott, handlingsid: Ks 2021.40.
Förslag till internbudget 2021, kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 
2021.41.
Förslag internbudget kommunledningskontoret 2021, handlingsid: Ks 
2021.399.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 5:
Kommunstyrelsen beslutar fastställa internbudget 2021 för kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott, handlingsid: Ks 2021.40, samt för 
kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.41.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 5 Dnr KS 2021/7

Beslutsattestanter kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för 
år 2021, handlingsid: Ks 2021.44, samt delegerar till kommundirektören att 
vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Ärendebeskrivning
I enlighet med gällande attestreglemente ska styrelsen och nämnder årligen 
fatta beslut om beslutsattestanter samt deras respektive beloppsgränser.

Ekonomiska konsekvenser
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och 
därmed minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar.

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
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i 
internkontrollplanen för verksamhetsåret.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för 
år 2021, handlingsid: Ks 2021.44, samt delegerar till kommundirektören att 
vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 5 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2021, handlingsid: Ks 2021.69.
Attestförteckning – kommunstyrelsen 2021, handlingsid: Ks 2021.44.
Attestförteckning Kommunstyrelsen 2021_2, handlingsid: Ks 2021.400.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2021:
Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för 
år 2021, handlingsid: Ks 2021.44, samt delegerar till kommundirektören att 
vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 6 Dnr KS 2020/217

Internkontrollplan 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern 
kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.204, förutom 
risk 42 som återremitteras till förvaltningen för redaktionell omarbetning. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2021 ta fram ett förslag på ny 
internkontrollpunkt gällande IT-säkerhet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har genomfört en riskanalys av kommunstyrelsens 
verksamheter och utifrån denna analys tagit fram ett förslag på intern 
kontrollplan 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Vid utförande av kontrollmoment i enlighet med den interna kontrollplanen 
kan resultatet leda till ekonomiska konsekvenser. En god och välfungerande 
intern kontroll motverkar negativa ekonomiska händelser.

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 av det interna kontrollarbetet sker löpande under året och 
avrapporteras i tertialuppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 6 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern 
kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.48, med 
ändringen att risk 13 från riskanalysen tas med i internkontrollplanen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetskott § 8/2021, handlingsid: Ks 2021.71.
Kommunstyrelsen internkontrollplan 2021 (ver2), handlingsid: Ks 2021.204.
Kommunstyrelsen riskanalys 2021 (ver2), handlingsid: Ks 2021.205.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2021:
Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern 
kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.48, med 
ändringen att risk 13 från riskanalysen tas med i internkontrollplanen.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 7 Dnr KS 2020/179

Fastställande av budgetförutsättningar för mål och 
budget 2022 med plan för 2023-2024

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

Deltar inte i beslutet
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningar antas av kommunstyrelsen. 

Nämnderna ska lämna budgetyttrande senast den 9 april 2021 och 
kommunfullmäktige antar nästkommande års budget med plan den 21 juni 
2021.

Planeringsförutsättningarna bygger på SKR:s cirkulär 57/2020.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 7 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och 
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2022-2024.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och 
budget 2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.212.

Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med 
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budget- och investeringsberedningarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2021.212.
Förslag till budgetanvisningar 2022-2024, handlingsid: Ks 2021.213.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunfullmäktiges presidium
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 8 Dnr KS 2020/47

Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta livskvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2021.51.

Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) lämnar följande 
protokollsanteckning, handlingsid: Ks 2021.56.

Ärendebeskrivning
Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling 
I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de 17 globala 
målen för hållbar utveckling, målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla 
länder. 

Tanken är att alla både myndigheter, näringsliv och privata inom sitt 
ansvarsområde kan arbeta för att uppnå en hållbar utveckling. 

Livskvalitetsprogram Tomelilla 2030
Livskvalitetsprogrammet är förvaltningens styrdokument för kommunens 
hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. Med 
hänsyn till omvärldsfaktorerna ska viljeriktning och prioriteringar för 
framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett stöd i 
livskvalitetsarbetet för hela kommunen och alla verksamheter i förvaltningen 
ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån deras uppdrag. 

Programmet ersätter tidigare miljömålsprogram som sträcker sig framtill 
2020. Det förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala aspekterna och 
trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar som kopplar till ett antal 
fokusområden som vi vill förbättra (Vi vill därför) och prioriteringar (Så här 
gör vi). Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, ska ingå i 
och vara en del av verksamheternas arbete. 

Syftet är att ge förutsättningar för lika möjligheter och rättigheter för 
individen att skapa sin egen livskvalitet. I arbetet vill vi inkludera, engagera 
och inspirera invånare, föreningar, näringsliv och andra kommuner. 
Tillsammans tar vi alla ansvar för samhällets utveckling och människorna 
som bor här eller som besöker oss.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2020, ks § 163/2020, att 
återremittera programmet till referensgruppen. Referensgruppen bjöds in till 
möte den 3 december, närvarande var Sven Gunnarsson, Linda Ekelund, 
Kristin Skoog, Bo Herou samt Britt-Marie Börjesson och Ida Abrahamsson. 
Utkastet diskuterades och en överenskommelse om att förstärka ”Vi vill vara 
aktiva” med en skrivning gällande sysselsättning och möjligheten till arbete. 

Gruppen föreslog att Kristin Skoog (S) skulle återkoppla med förslag på text. 
Nytt utkast av programmet skickades ut till gruppen för återkoppling den 4 
dec, med följande tillägg:

”Sysselsättning är en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället. Vi faciliterar 
samverkansytor mellan samhällsaktörer och privata aktörer för att öka möjligheter till 
arbete.

Fysiskt och psykiskt välbefinnande ger ett välmående samhälle. Vi erbjuder och skapar 
förutsättningar för livslång aktivitet genom jämlik hälsa, god fysisk miljö samt tillgängliga 
natur- och kulturmiljöer. Den sociala hållbarheten, att vara aktiv och delaktig i kultur- 
och samhällsliv minskar känslan av utanförskap, otrygghet och ensamhet.”

Två synpunkter avseende ordet facilitera inkom från Sven Gunnarsson och 
Bo Herou. Ordet ändrades till underlätta och nytt utkast skickades ut till 
gruppen igen den 9 dec. Därefter har det inte inkommit några nya 
ändringsförslag eller andra synpunkter från gruppen. 

Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder för att uppnå intentionerna och ställningstagande kan vara 
kostnadsdrivande i sina genomförande. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Barnperspektivet
Livskvalitetsprogrammet har ett stort barn och ungdomsfokus. Stor vikt 
ligger på generationsmålet, där det övergripande målet för miljöpolitiken är 
att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.

Det finns en egen rubrik i dokumentet som berör barnkonventionen. 

Miljöperspektivet
Programmet tar stor hänsyn till miljöaspekterna både inom de 17 globala 
hållbarhetsmålen samt de 16 nationella miljömålen. 

Uppföljning
Programmet ska återrapporteras till kommunfullmäktige årligen och 
aktualiseras varje mandatperiod. 

Programmets intentioner och prioriteringar ska beaktas i verksamheternas 
årliga verksamhetsplaner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta livskvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2021, handlingsid: Ks 2021.72.
Protokollsanteckning från Sara Anheden (S) gällande livskvalitetsprogram för 
Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2021.56.
Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun (ver2), handlingsid: Ks 2021.51.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 12/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att ett livskvalitetsprogram ska tas fram och 
uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk referensgrupp.

Kommunstyrelsen § 21/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att den politiska referensgruppen för 
livskvalitetsprogrammet ska bestå av en ledamot per parti som är 
representerat i kommunfullmäktige. Senast den 10 mars ska namn på 
ledamoten lämnas från partiet till kanslichef Johan Linander.

18



TOMELILLA KOMMUN
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Justerandes sign

§ 8 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 163/2020:
Kommunstyrelsen beslutar återremittera livskvalitetsprogrammet till 
referensgruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anta livskvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Socialdemokraterna Tomelilla socialdemokrater.tomelilla@telia.com

Tomelilla den 13 januari 2021

Protokollsanteckning - Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun

Socialdemokraterna noterar att dokumentet, efter vårt yrkande om återremiss, har 
kompletterats med den skrivning vi efterfrågade.

Vi anser dock fortfarande att tågordningen för framtagande och beslut av ett politiskt 
dokument/program ska börja med ett politiskt beslut samt tillsättande av en politisk 
styrgrupp eller referensgrupp. Det ska inte presenteras ett i stort sett färdigt förslag från 
tjänstepersoner till politiken innan ett sådant beslut tagits.

Socialdemokraterna i Tomelilla

Sara Anheden
KS-gruppledare
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 9 Dnr KS 2020/203

Revisorernas granskning av ärendeprocessen i 
kommunstyrelsen och familjenämnden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

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

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

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

Förvaltningen avger, genom kanslichef Johan Linander, följande 
yttrande gällande kommunstyrelsen:

Förvaltningen konstaterar att revisorernas sammanfattande bedömning 
gällande kommunstyrelsen är att det finns en ändamålsenlig ärendeprocess. 
Revisorerna påpekar dock att det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner, men 
att det praktiska arbetssättet ändå är ändamålsenligt. 

Kanslienheten har redan påbörjat arbetet med att ta fram en rutin för 
ärendehanteringsprocessen. Detta är ett tämligen omfattande arbete eftersom 
det finns en lång rad olika typer av ärenden som hanteras på lika många olika 
sätt. Rutinen kommer att vara klar under första halvåret 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en ny rutin medför en betydande arbetsinsats, men när rutinen 
väl är färdig kan den förhoppningsvis bidra till en viss effektivisering.
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Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 9 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.

Uppföljning
Kommunstyrelsen bör under 2021 följa upp hur revisorernas 
rekommendation till kommunstyrelsen har genomförts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2021, handlingsid: Ks 2021.73.
Missiv Ärendeprocessen Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.3616.
Rapport Granskning av ärendeprocessen Tomelilla, slutlig version, 
handlingsid: Ks 2020.3615.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 288/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett svar på granskningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2021:
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

Ks § 10 Dnr KS 2020/211

Ansökan från Lunnarps BK om räntefritt lån till 
automatisk bevattning och gräsklippare

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Lunnarps Bollklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats 
till andra föreningar.

Ärendebeskrivning
Lunnarps Bollklubb har i skrivelse den 19 oktober 2020 ansökt om räntefritt 
lån på 250 000 kronor för investering av automatisk bevattningsanläggning 
och inköp av gräsklippare.

Lunnarps Bollklubb har för avsikt att göra en investering i automatisk 
bevattningsanläggning som är nödvändig för att kunna hålla A-planen i 
speldugligt skick. De senaste årens varma klimat samtidigt som 
matchaktiviteterna ökat, har inneburit att bevattningen behövt utökas och bli 
mera effektiv.

A-planen måste i huvudsak bevattnas på nätterna för att få god effekt och 
bättre utnyttjande av vattnet samt för att kunna klippa och ha aktiviteter på 
dagar och kvällar. Nuvarande bevattningståg måste flyttas en till två gånger 
per natt vilket medför orimliga personalkostnader och också svårigheter att 
finna ideell arbetskraft för en här uppgiften. 

Den automatiska bevattningen sköter sig själv och styrs via dator. Den 
nuvarande bevattningståget kommer fortsättningsvis att användas på B- och 
C-planerna där vi kan alternera och inte behöver göra flyttningar under 
natten. Den automatiska bevattningen ansluts till bevattningståget till 
klubbens egen brunn. 

Lunnarps Bollklubbs nuvarande gräsklippare är utsliten och de har därför 
behov av att investera i en ny klippare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 10 forts.

Lunnarps Bollklubb har i skrivelsen angett kostnaderna och bifogat offerter 
på investeringarna enligt följande samt bilaga för egeninsats:

 Automatisk bevattningsanläggning för A-plan ca 187 000 kronor inkl. 
moms.

 Inköp av ny gräsklippare 62 500 kronor inkl. moms.

Båda objekten kostnadsberäknade efter offerter från leverantörer. 
Investeringarna är beräknade att genomföras under perioden november 2020 
– mars 2021.

Lunnarps Bollklubb har presenterat i bilaga vad gäller egeninsats i samband 
med installation av automatisk bevattningsanläggning.

I samband med installation genomför klubben följande egeninsatser:

 Förstudie/studiebesök/resor för besiktning av olika anläggningar av 
automatisk bevattning.

 Förstudie för mätning av vattentillrinning i egen brunn – Brunns och 
energiborrföretag.

 Ut montering av trasig pumpanläggning med tryckkärl.
 Inhyrning av gräsupptagare.
 Grävning ca 100 meter för nedläggning av stamledning inkl. 

återfyllning och tillbakaläggning av gräsyta.
 Håltagning i pumphusgolv för ny sugledning.
 Håltagningar i klubbvillan för ledningsdragning till elcentral inkl. 

ledningsdragning till styrenhet.
 Elinstallation i pumphus samt vid elcentral.

Summa utgifter: 299 000 kr

Finansieringsplan
 Lunnarps BK:s eget kapital samt ideella arbetet 49 500 kr
 Sökta medel från Tomelilla kommun 250 000 kr

Lunnarps Bollklubb har undersökt möjligheterna att få bidrag via 
Riksidrottsförbundet/anläggningsstöd. Denna typ av investeringar landar 
dock inte inom bidragskriterierna. 
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har funnit att 2020 fick Lunnarps Bollklubb 155 886 kronor i 
driftbidrag från kommunen. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen kan hålla planen i speldugligt skick 
gynnar barn och unga i sitt utövande av idrotten. 

 
Miljöperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen har tagit med miljöperspektivet 
utifrån ett bättre utnyttjande av vattnet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Lunnarps Bollklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats 
till andra föreningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 290/2020, handlingsid: Ks 2020.3940.
Ansökan om anläggningslån rörande automatisk bevattningsanläggning och 
ny gräsklippare, handlingsid: Ks 2020.3744. 

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 57/2020:
Kultur och fritidsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beviljar ett 
räntefritt lån till Lunnarps Bollklubb.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 290/2020:
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Lunnarps Bollklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats 
till andra föreningar.
_________

Beslutet skickas till:
Lunnarps BK
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes sign

Ks § 11 Dnr KS 2020/212

Ansökan om räntefritt lån för bygge av padelbana, 
Tomelilla tennisklubb

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Tomelilla Tennisklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har 
beviljats till andra föreningar.

Ärendebeskrivning
Tomelilla Tennisklubb har i skrivelse inkommen den 2 november 2020 
ansökt om stöd/bidrag/räntefritt lån på 250 000 kronor för utomhus 
padelbana i Tomelilla centralort samt 500 000 kr till övrig renovering av 
tennisanläggningen. De skriver följande:

Padel
”Vi (Tomelilla Tennisklubb) har i ett samarbetsprojekt med Tomelilla IF 
satt igång ett arbete för att få till stånd en utomhus padelbana i Tomelilla 
centralort.

Banan ska ligga alldeles vid idrottsplatsen/tennisbanorna i skogsbacken och 
ett antal tider för spel i veckan ska vara kostnadsfria och ämnade för 
barn/ungdomar.

TIF (som lagt ner mycket förarbete i projektet) har sökt och fått 2/3 av 
nödvändigt belopp från allmänna arvsfonden (ca 500 000 kr). Tennisklubben 
ska som samverkanspart stå för 1/3 av satsningen, som i sin helhet är 
beräknad till ca 750 000 kr. 

Vi undrar om det är möjligt för tennisklubben att få något bidrag alt. ett 
räntefritt lån som kan hjälpa oss vidare i processen?

Vi är således i behov av 250 000 kr för vår del i just detta projekt. Då 
omfattar det även ekonomi för att göra området till och runt banan trivsam 
och tillgänglig, med plantering och staket. Vi räknar med att intäkter från spel 
ska täcka löpande kostnader och nödvändigt underhåll och administration.
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Tennis
Då tennisanläggningen snart har 50 år på nacken är behovet av reparationer 
stort. Vi sökte och fick en hygglig summa (150 000 kr) från Skånes 
idrottsförbund och 25 000 kr från kommunen i projektet ”hallyftet” för 
några år sedan. 

Detta bidrag tillsammans med eget kapital och ideellt arbete (ca 200 000 kr) 
gav oss en uppdaterad innebana med plexipave spelunderlag samt en 
invändig renovering av omklädningsrum och gemensamma ytor. Banan, med 
dess nya spelegenskaper, anses nu av många vara den bästa i sydöstra Skåne 
och spel och uthyrning har ökat markant.

Men då mycket annat är gammalt och eftersatt kommer vi att behöva göra 
andra stora investeringar i vår befintliga anläggning. Nytt värmesystem, 
förråds- och hallrenovering, vilka vi delvis måste finansiera med stöd/lån. Vi 
har sökt medel från olika instanser men ännu inte fått någon ansökan 
godkänd. 

Vi har nu beställt ett nytt värmesystem som ska ersätta den gamla oljepannan 
och kostnaden för detta beräknas till 200 00 kr-. Detta klarar vi men tömmer 
kassan fullständigt. Vi sökte energibidrag för denna investering, klimatklivet 
på Länsstyrelsen samt energibidrag från riksidrottsförbundet men tyvärr fick 
vi inte gehör för våra ansökningar.

Vi kommer att behöva ytterligare bidrag/kommunlån till resterande åtgärder. 
Vi måste isolera och klä om båda gavlarna samt reparera fasad/förråd. Dessa 
är beräknade till 500 000 kr men ingen vet exakt eftersom det är svårt att få 
grepp om kostnaderna. Ett tennistält av vår typ är ovanlig idag och vi har 
haft svårt att få in relevanta offerter på arbetet. De offerter vi fått in pekar på 
en totalkostnad på upp mot en miljon kronor men vi kommer att göra allt för 
att för att komma undan billigare. Alt. kommer vi att behöva skjuta vissa 
investeringar på framtiden men vi kommer inte undan behovet, vi får bara 
dela upp det i mindre bitar. Vi hoppas verkligen att vi kan lösa det mest akuta 
under 2021.

Vi har sökt bidrag för detta hos Jordbruksverket, projektstöd för ny-
ombyggnad eller upprustning av lokaler. Ännu inget svar. Skulle vi få något 
stöd därifrån så får vi titta på och bedöma ytterligare behov utifrån det.
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Tomelilla Tennisklubb har för litet årligt bidrag för att kunna beviljas hela 
den sökta lånesumman, varför förvaltningen föreslår kultur och 
fritidsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att de beviljas 250 000 kronor 
till padelhallen.

Summering, åtgärder/behov
Padelsatsningen: 250 000 kr. Bidrag/lån Tomelilla kommun.
Värmesystem, tennis: 200 000 kr. Egen finansiering.

Övrig renovering, tennis: Beräknat 500 000 kr. Bidrag/lån Tomelilla 
kommun.

Övrigt
”Vi lägger redan åtskilliga timmars eget arbete för att driva dagens anläggning 
och vi räknar med ytterligare egna arbetsinsatser i våra nya satsningar även 
om det blir allt svårare att få medlemmar att bidra med ideellt arbete.”

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har funnit att 2020 fick Tennisklubben 16 565 kr i driftbidrag 
från kommunen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen kan tillföra en ny anläggning som 
även gynnar barn och unga i sitt utövande av idrott. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
tillkommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Tomelilla Tennisklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har 
beviljats till andra föreningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 291/2020, handlingsid: Ks 2020.3941.
Tomelilla Tennisklubb ansöker om stöd/bidrag/ räntefritt lån, handlingsid: 
Ks 2020.3746.
Komplettering till ärendet Tomelilla Tennisklubb ansöker om 
stöd/bidrag/räntefritt lån, handlingsid: Ks 2020.3892.
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§ 11 forts.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 58/2020:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett 
räntefritt lån på 250 000 kronor till Tomelilla tennisklubb till padelbanan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 291/2020:
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till 
Tomelilla Tennisklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har 
beviljats till andra föreningar.
_________

Beslutet skickas till:
Tomelilla Tennisklubb
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kultur- och fritidsnämnden
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Ks § 12 Dnr KS 2020/200

Svar på motion angående utökning av antalet revisorer i 
Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisations- 
och arvodesberedningen.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående utökning av antalet 
revisorer i kommunen med följande lydelse:

”Idag säger kommunens revisionsreglemente att kommunen ska ha fem 
revisorer. Ända sedan valperiodens början har detta inte uppfyllts på 
sammanträdena. 

I början av år 2019 fanns det en vald revisor, som inte deltog alls fram tills 
avsägelse inkom i april månad 2019 och en revisor, som inte deltog i sex av 
nio sammanträden under januari-september, avgick i september. Under 
denna tid tjänstgjorde endast tre revisorer, vilken verkligen inte är 
tillfredställande. 

I slutet av år 2019 avsade sig ytterligare en revisor. En ny revisor valdes, som 
aldrig kom på något sammanträde. I september månad valdes en ny revisor. 
Detta har inneburit att endast fyra revisorer funnits under tiden januari-
september under år 2020. Detta är heller ej tillfredställande. 

Man kan säga att under tiden januari 2019 fram till oktober 2020 har det inte 
funnits fem revisorer i Tomelilla kommun, som reglementet säger ska finnas.

Om en kommun endast har fem revisorer finns det dessutom inte möjlighet 
att göra undantag för någon revisor om någon i dennes familj också är 
politiskt aktiv i kommunen. En ledamot i en nämnd i Tomelilla har under 
mandatperioden tvingats avgå från sitt uppdrag på grund av detta.
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Vi menar därför att kommunen borde ha sex revisorer så att liknande 
ovannämnda situationer inte ska kunna inträffa i framtiden. Naturligtvis kan 
det ändå vara så, om mer än en revisor uteblir, men situationen uppträder 
med utökningen mer sällan.

Som ett förtydligande av möjligheterna kan man på Skånes Kommuner och 
Regioner - SKR:s hemsida bland annat läsa följande:
Fullmäktige ska utse minst fem revisorer för granskning av styrelse, nämnder 
och beredningar i kommuner, landsting och regioner. Ersättare ska inte utses. 
Det är fullmäktige som fastställer hur många revisorer som ska väljas, det 
sker oftast i ett revisionsreglemente. Det genomsnittliga antalet revisorer 
under mandatperioden 2015 - 2018 är i kommunerna sex och i landstingen 
nio.

I alla val av revisor är det grundläggande att revisorn ska stå fri från den/dem 
som ska granskas och inte själv ha ett ansvar i verksamheten. Revisorns 
oberoende bör vara så tydligt och oinskränkt som möjligt för att uppnå 
förtroende och kontinuitet. Oberoendet säkras formellt genom 
valbarhetsreglerna i KL.

Jäv är inte i sig ett valbarhetshinder, men en omständighet att 
uppmärksamma och ta hänsyn till vid nominering och val. Jävsreglerna har 
också som syfte att garantera oberoendet. Ofta sammanblandas begreppen 
valbarhetshinder och jäv. Jäv kan uppstå under det löpande revisionsarbetet, 
och är inte ett valbarhetshinder. Jäv innebär att vara inblandad i, berörd av 
eller ha intressen i ett särskilt ärende/en särskild fråga/granskning. 
Jävsreglerna är desamma för revisorer som för andra förtroendevalda och 
anställda i kommunen eller landstinget/regionen.

Förekomsten av valbarhetshinder behöver beaktas när det antal revisorer 
som ska väljas läggs fast i fullmäktige. Antalet revisorer kan behöva vara fler 
än fem om revisorer väljs med s.k. undantag.

I vissa situationer kan fullmäktige välja en revisor med undantag. Begreppet 
undantag har utvecklats i praktiken och innebär att fullmäktige väljer en 
person till revisor, men samtidigt tar hänsyn till att det finns en 
redovisningsskyldighet med i bilden som till någon del måste begränsa 
revisorsuppdraget.
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Ett val med ett sådant undantag kan vara aktuellt om den som föreslås väljas 
till revisor i sin egen anställning är redovisningsskyldig till kommunen eller 
har en närstående (make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan 
närstående) som är redovisningsskyldig (som ledamot, ersättare eller 
tjänsteman). I sådana fall kan revisorn väljas med undantag för granskning av 
den verksamhet där redovisningsskyldigheten finns.

Ett annat exempel är om en revisor är god man eller förvaltare. En god man 
eller förvaltare lämnar en särskild redovisning till 
Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren. Revisorn blir därmed jävig vid 
granskning av Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren och bör därför 
väljas med undantag för den myndigheten.

Om fullmäktige väljer en eller flera revisorer med undantag bör fullmäktige 
utöka revisorsgruppen för att inte problem ska uppstå i förhållande till 
grundregeln om att minst fem revisorer ska väljas.

Det är dock i praktiken omöjligt att välja en revisor med undantag för 
granskning av kommunstyrelsen eller landstings/regionstyrelsen. Ett val med 
ett sådant undantag förhindrar revisorn från att delta i merparten av 
revisionsarbetet. En revisor som inte kan granska styrelsen kan därmed inte 
genomföra sitt uppdrag med helhetssyn. Ett sådant begränsat uppdrag skulle 
därför strida mot God revisionssed.

Vi föreslår
Att antalet revisorer i Tomelilla kommun utökas till sex revisorer.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Frågan om att utöka antalet revisorer från fem till sex har diskuterats både 
politiskt och på tjänstemannanivå vid ett par tillfällen under innevarande 
mandatperiod. Det har dels handlat om en jävssituation där en av revisorerna 
inte skulle kunna deltaga dels när en av de valda revisorerna inte deltog vid 
sammanträdena.

Av kommunallagen 12 kap § 5 framgår att minst fem revisorer måste väljas. 
Detta har Tomelilla kommun uppfyllt, men problem kan uppstå när det 
förekommer jäv eller revisor av annan anledning inte kan eller får deltaga.
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En jämförelse av våra grannkommuner visar att Ystads kommun har nio 
valda revisorer, Simrishamns kommun har sex valda revisorer och Sjöbo 
kommun har fem valda revisorer.

Ska en förändring av antalet revisorer göras så är lämplig tidpunkt vid nästa 
mandatperiods början, dvs den 1 januari 2023. Även revisorernas reglemente 
behöver i så fall ändras eftersom det i dagsläget framgår av § 3 att fem 
revisorer ska väljas. Liksom vid andra förändringar av den politiska 
organisationen bör den av fullmäktige tillsatta organisations- och 
arvodesberedningen bereda frågan.

Ekonomiska konsekvenser
Budgeten 2020 för de förtroendevalda revisorerna är 313 tkr. Denna budget 
är för fem valda revisorer. En uppräkning av de fasta arvodena och övriga 
kostnader för ytterligare en revisor skulle innebära en kostnadsökning på ca 
57 tkr.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet.

Uppföljning
Organisations- och arvodesberedningen kommer att ta upp frågan för 
behandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisations- 
och arvodesberedningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 292/2020, handlingsid: Ks 2020.3942.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 151/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 282/200:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsen § 292/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisations- 
och arvodesberedningen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 13 Dnr KS 2020/194

Svar på motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem 
en bra grund för korrekta beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion - Utbilda 
nämndledamöter och ge dem en bra grund för korrekta beslut med 
följande lydelse:

”Våra kommuninvånare har rätt att begära att deras folkvalda tar väl 
underbyggda beslut, som dessutom är fattade i demokratisk ordning och 
enligt de lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller. De 
har också rätt att begära att de som besitter platser i kommunens beslutande 
nämnder och organ har åtminstone grundläggande kunskaper inom det 
område där de ska fatta beslut. Beslut som fattas i en nämnd, och som 
därefter rivs upp eller återvisas av en överinstans – ibland av skäl som går att 
hänföra till ganska uppenbara kunskapsbrister inom exempelvis 
Kommunallagen, Förvaltningslagen eller någon av de lagar och bestämmelser 
som gäller för den verksamhet nämnden ansvarar för – drar med sig onödiga 
kostnader; dessa händelser får också ofta stort utrymme i pressen och bidrar 
därmed till ett ökande politikerförakt. 

Vart fjärde år sätts nämnder samman med nya ledamöter och presidier. 
Många ledamöter finns kvar i nämnderna under flera mandatperioder, men 
en stor del av dem återfinns i en för dem ny nämnd, eller är helt nya i 
politiken och därför ”oskrivna blad” både vad gäller sammanträdesmetodik, 
kommunallagar och även ofta nämndens ansvarsområde. Under 
mandatperioden händer det också relativt ofta att ledamöter lämnar sitt 
uppdrag, och ersätts då av andra som inte alltid har de kunskaper som krävs 
för uppdraget.
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Vi anser att denna brist går att överbygga med ganska enkla medel genom att 
ge alla ledamöter en bra grund att stå på för att kunna delta i ett 
beslutsfattande som ger korrekta beslut – beslut som fattas enligt de lagar 
och regler som finns för politiska verksamheter i kommuner, exempelvis 
Kommunallagen och Förvaltningslagen. En introduktion inom det område 
som nämnden verkar, åtminstone för de ledamöter som inte har någon 
tidigare erfarenhet av det, anser vi också skulle medverka till bättre och mer 
genomarbetade beslut. Här kan också en övergripande introduktion i de 
viktigaste delarna av den lagstiftning som gäller för området – exempelvis 
Socialtjänstlagen för Vård- och omsorgsnämnden – vara på sin plats.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför,

att alla ledamöter efter varje val får genomgå en anpassad utbildning, dels i de 
lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller för hur ett 
nämndsammanträde ska genomföras, dels övergripande inom det område 
som nämnden ansvarar för, samt 

att åtgärderna i första attsatsen även gäller för ledamöter som under 
mandatperioden tar en plats i en nämnd eller ett organ.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Det är självklart viktigt att de förtroendevalda i Tomelilla kommun får den 
utbildning som behövs för att kunna ta väl underbyggda beslut. Samtidigt är 
det viktigt att komma ihåg att de förtroendevalda inte förväntas ha 
detaljkunskaper i varken den övergripande lagstiftningens som kommunallag 
och förvaltningslag, eller i den speciallagstiftning som styr nämnden som 
Plan- och Bygglagen för byggnadsnämnden och Socialtjänstlagen för vård 
och omsorgsnämnden. Denna detaljkunskap måste tjänstemännen i 
förvaltningen stå för.

I början av nuvarande mandatperiod genomfördes en omfattande 
utbildningssatsning för de förtroendevalda i kommunen. Den 30-31 januari 
2019 genomfördes en tvådagarskonferens med samtliga förtroendevalda i 
nämndpresidierna och ledande tjänstemän. Utvecklingsdagarna hölls på 
Brösarps Gästis under ledning av Susanna Törneman från Impasse och ca 35 
personer deltog.
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Några dagar senare bjöds samtliga nya förtroendevalda och de som endast 
hade varit förtroendevalda en kortare period in till en utbildning. Den 
genomfördes på Backagården i Höör den 4-5 februari 2019 och ett 30-tal 
förtroendevalda deltog under ledning av kommunutbildarna Axelsson & 
Gåsste. I utbildningen ingick kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet 
och sekretess, men också om vår kommuns organisation inklusive dragningar 
av samtliga verksamhetschefer och hur man som förtroendevald yrkar, 
reserverar sig och så vidare. Utbildningen gick dock inte in på de lagar som 
gäller för enskilda nämnder.

När någon nyväljs under mandatperioden så utbildas dessa kort i hur 
Netpublicator fungerar, men någon annan ”nyvaldsutbildning” ges inte. I 
stort är det ca en nyvald per kommunfullmäktigesammanträde, så det skulle 
innebära en stor insats att erbjuda en utbildning till varje nyvald. Ett 
alternativ skulle kunna vara att erbjudan ”nyvaldsutbildning” en gång per år 
för de som har valts in det senaste året.

Det är givetvis upp till de förtroendevalda att besluta om vilka utbildningar 
som ska genomföras. Exempelvis kan en nämnd besluta om att ha en 
utbildningsdag för sin nämnd i början av mandatperioden, då kan lagstiftning 
som berör just den nämnden tas upp mer ingående.

Förvaltningens förslag inför nästa mandatperiod är att samtliga 
förtroendevalda i kommunen bjuds in till en digital grundutbildning i början 
av mandatperioden. Den kommer i första hand att vända sig till de som är 
nya men det blir öppet för alla som vill att deltaga.

I varje nämnd kommer frågan om utbildning att tas upp på första 
sammanträdet för mandatperioden och där kan nämnden själv besluta om 
vad som främst behöver tas upp under en utbildningsdag. Därutöver 
kommer presidierna och kommunledningen att bjudas in till en konferens 
liknande den som hölls i Brösarp i januari 2019.

Under mandatperioden kommer det att erbjudas en grundutbildning för 
nyvalda en gång per år. Denna kommer att anpassas efter de nyinvaldas 
behov och önskemål.
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Ekonomiska konsekvenser
Det kostar givetvis att anordna utbildningar. Dyrast blir det vid 
tvådagarsutbildningar med övernattning. Exempelvis kostade utbildningen på 
Backagården i februari 2019 ca 100 tkr. Kan utbildningar hållas digitalt så blir 
det givetvis betydligt billigare, även om kostnaden för professionella utbildare 
kvarstår.

Kommunstyrelsen bör stå för kostnaden för övergripande utbildningar 
medan respektive nämnd bör stå för kostnaden för nämndspecifika 
utbildningar.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Digitala utbildningar är både billigare och mer miljövänliga än att ha 
utbildningar på en konferensanläggning.

Uppföljning
Uppföljning bör ske en gång per år eftersom nyvalda ska erbjudas utbildning 
en gång årligen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
tillkommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 293/2020, handlingsid: Ks 2020.3943.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 147/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 278/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 293/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 14 Dnr KS 2020/165

Svar på motion - Inrätta ett föreningsledarpris

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Inrätta ett föreningsledarpris 
med följande lydelse:  

”På nationaldagen delar Tomelilla kommun ut kulturpris och idrottspris till 
individer, lag eller grupper som gjort betydande insatser för kulturen eller 
inom idrotten som på något sätt har koppling till kommunen. Detta är en fin 
tradition som engagerar kommuninvånarna, inte minst om man ser till antalet 
nomineringar som kommer in. 

Bakom varje framgång står ofta ledare som utan att synas i rampljuset lägger 
ner ledig tid för att barn och unga ska kunna ha en aktiv och rolig fritid. Det 
kan var tränaren, körledaren, fritidsledare, vaktmästaren, personer som i det 
tysta ser till så att verksamheten rullar. Alla har de oftast en sak gemensamt. 
De gör det på sin fritid på ideell basis. 

Många kommuner har inför ett pris för föreningsledare för att 
uppmärksamma deras insatser. I Tomelilla är vi inte där ännu. I debatten om 
trygghet i samhället poängterar vi vikten av en aktiv fritid, något som 
förutsätter aktiva och engagerade ledare i föreningslivet. Dessa fantastiska 
människor är värda att uppmärksammas. Vad vore bättre än att göra detta i 
samband med att prestationer inom idrott och kultur uppmärksammas på 
nationaldagen?

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att  Tomelilla kommun inrättar ett föreningsledarpris.”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 (Ksau § 
235/2020) att remittera motionen till förvaltningen för beredning och 
därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Förvaltningen genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
lämnar följande yttrande:

Motionären belyser att de nuvarande priserna ges idag till individer. 
Historiskt sett har prisen gått mer till enskilda personer än till grupper och de 
enskilda personerna har varit ledare inom just sin förening eller grupp. 

Förvaltningen kan se fördelar med att inrätta ett föreningsledarpris inom ett 
brett spektrum, men görs detta krävs det att kommunen ändrar i reglerna 
kring kultur- och idrottspris vilka som är målgruppen av dessa priser så att 
det blir tydligt. Inom just idrottspriset är det främst ledare för en verksamhet 
som fått priset, men även kandidater som är att betrakta som ledare inom just 
sin genre. 

Ekonomiska konsekvenser
Prissumman lär bli försumbar, men priset bör delas ut först 2022 då 
nämnden bör få medel till detta pris.

Barnperspektivet
Ärendet har inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Efter att priset har delats ut bör förvaltningen följa upp processen och dess 
stadgar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 294/2020, handlingsid: Ks 2020.3944.  
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 129/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden § 59/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram stadgar och revidera aktuella stadgar i övriga priser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 294/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmärksammar kultur- och 
fritidsnämnden på att nämnden har uppdraget att ta fram stadgar för priset 
om motionen bifalles i kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 15 Dnr KS 2020/89

Svar på motion - Uppdatering av gamla detaljplaner 
innan nya exploateringar

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

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om återremiss.

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion – 
Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya exploateringar med 
följande lydelse: 

”Tomelilla kommun växer. Det är länge sedan så många nya bostäder byggs 
och områden växer fram. Att intresset för att bo och leva i Tomelilla ökar är 
positivt ur många olika aspekter. 

När nu områdena på Karlsborg byggs ut görs detta utifrån en detaljplan som 
togs fram redan innan Andra Världskriget bröt ut. Av detaljplanen kan man 
exempelvis läsa att uthus får inredas så att gårdskarl kan flytta in. Vi menar 
att det är orimligt att kommunen under 2010-talet exploaterar nya områden 
som bygger på en detaljplan som beslutades på 1930-talet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 

att före beslut om exploatering av mark för bostadsändamål, ska en äldre 
detaljplan uppdateras till, vid exploateringstillfället, aktuell standard och   
regler.”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 § 121 att remittera en 
motion från (S) till förvaltningen för beredning och yttrande från 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvaltningen framför följande:
 Samtliga kommunala tomter inom Karlsborgsområdet utom en 

omfattas av bestämmelser med laga kraft 1983-06-27. Den 
bostadstomt som är reglerad med äldre bestämmelser är redan såld, 
har fått bygglov och har påbörjad byggnation. Föråldrade 
bestämmelser har inte ställt till några större problem för byggnationen 
på denna tomt.

 De 8 detaljplaner som antogs före eller under andra världskriget 
omfattar ca 1/4 av tätortens detaljplanerade yta. Inom området finns 
endast enstaka tomter kvar att bebygga.

 Enlig plan- och bygglagen ska den som har nytta av en detaljplan 
bekosta framtagandet och genomförandet. Det innebär att det är 
ägarna till fastigheterna inom detaljplanerna som i första hand begär 
och betalar för nya detaljplaner om kommunen inte har ett särskilt 
intresse av att utveckla ett område.

 Kommunen har störst nytta av att detaljplanera nya områden för 
bostäder och industri, samt göra om detaljplaner för områden som 
kommunen själv äger om dessa är detaljplanerade på ett icke 
ändamålsenligt sätt. I närtid har kommunen till exempel ändrat 
detaljplanen för Hallen så att denna kunde säljas för bostadsbyggande. 
Det finns också ett nytt uppdrag att ändra delar av detaljplanen för 
kommunens gatufastighet Tomelilla 10:239. Detta är helt i linje med 
förslaget i motionen och gällande praxis behöver därför inte 
förändras.

Förvaltningen understryker att rådande praxis är helt i linje med motionens 
förslag och drar slutsatsen att praxis inte behöver förändras.

Förvaltningen föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 
denna skrivelse till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen även i 
framtiden följer nuvarande praxis och ger planuppdrag för oplanerad mark 
eller för områden där det finns ett omedelbart behov att ändra gällande 
detaljplan.
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§ 15 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet medför inga negativa konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet medför inga negativa konsekvenser för miljöperspektivet.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 295/2020, handlingsid: Ks 2020.3945.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 82/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 121/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 105/2020: Samhällsbyggnadsnämnden 
överlämnar denna skrivelse till kommunstyrelsen som yttrande över motion 
om uppdatering av gamla detaljplaner och föreslår att motionen kan anses 
som besvarad med denna skrivelse:

 Rådande praxis för planuppdrag och efterföljande exploateringar är 
helt i linje med motionens förslag.

 Praxis för planuppdrag behöver därför inte förändras.
 Kommunstyrelsen kan även i framtiden följa gällande praxis att innan 

exploatering ge planuppdrag för oplanerad mark eller för områden där 
det finns ett omedelbart behov att ändra gällande detaljplan.
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§ 15 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 295/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag 
till yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar att motionen ska återremitteras till förvaltningen för 
förnyad beredning. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut. 
 
Beslutsgång - återremiss
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för Ida Bornlykkes förslag på återremiss.

Omröstning
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 
avgöras idag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Leif Sandberg (C), Per Gustafsson (SD), 
Bo Herou (KD), Per-Olof Örnsved (SD), Charlotte Rosdala (C), Ewa 
Carnbrand (M), Anders Rosengren (SD) och Fatlum Avdullahu (C).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Anders Throbäck (S), Ida Bornlykke (S) och 
Tina Bergström-Darrell (S).

Beslutsgång - ärendet
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Per Gustafssons förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 16 Dnr KS 2020/164

Svar på motion angående bikupor

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats, bifalla 
motionens andra att-sats samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
karta över vilken kommunal mark som kan användas för bikupor.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om återremiss och andrahandsyrkande om bifall till motionen.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reservera sig till förmån för eget yrkande om avslag på 
motionen.

Protokollsanteckning
Den centerpartistiska gruppen (Leif Sandberg, Charlotte Rosdala och Fatlum 
Avdullahu) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga, handlingsid: Ks 
2021.403.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 16 september 2020 lämnat in en motion 
angående bikupor med följande lydelse:  

” Det finns flera exempel i städer och samhällen både i Sverige och i andra 
länder som har biodlingar, bl a på tak. Fördelar med att ha biodlingar i städer 
är att bina får en större tillgång till en variation av växter, och att det inte 
används särskilt stora mängder bekämpningsmedel. Desto fler gånger ett bi 
besöker en äppelblomma, desto större blir nämligen frukten!
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Pollinatörerna (främst bin, humlor, flugor, skalbaggar och fjärilar) har 
minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och 
pollen har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Alltför 
välskötta miljöer minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas 
livsmiljöer. Variationsrika miljöer med ytor som ängar och perennrabatter 
gynnar den biologiska mångfalden och kan utgöra viktiga livsmiljöer för 
pollinatörer.

Många kommuner uppmuntrar och ger tillstånd för placering av bikupor på 
kommunal mark och t. ex i rondeller. Den som äger kuporna är ansvarig för 
sina kupor och bin.

Det finns också kommuner med egna bikupor. Tomelillas kommunhus vätter 
mot ett parkområde och vore en utmärkt plats för en kupa.

Vi yrkar med bakgrund av ovanstående 
att Tomelilla kommun, som ett gott föredöme, installerar en eller flera 

bikupor på kommunhusets ”bakgård” eller annan lämplig plats.

att Tomelilla kommun uppmuntrar andra (privatpersoner, företag och 
föreningar) till liknande initiativ.”

Yttrande samhällsbyggnadsverksamheten:
I samband med det kommande LONA-projektet med vilda pollinatörer och 
blommande ängar kan vi uppmuntra enskilda medborgarna, föreningar och 
skolor att placera ut tex insektshotell eller skapa andra åtgärder som gynnar 
insekter bin och humlor livsmiljöer inom projektets ram.

Ekonomiska konsekvenser
För samhällsbyggnadsnämnden innebär förvaltningens förslag till beslut inga 
ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Ger möjlighet för högre upplevelsevärden för barnen. 

Miljöperspektivet
Konsekvenserna för miljön och den biologiska mångfalden är positiva.

Uppföljning
Ärendet bedöms inte vara av den art att uppföljning är behövlig.
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§ 16 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats och bifalla 
motionens andra att-sats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2021, handlingsid: Ks 2021.78.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 128/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 120/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen i 
den första att-satsen medan att bifalla den andra att-satsen utifrån 
samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande i denna skrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2021:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats och bifalla 
motionens andra att-sats.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bo Herou (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en karta över vilken kommunal mark som 
kan användas för bikupor.

Anders Throbäck (S) yrkar att motionen ska återremitteras till förvaltningen 
för förnyad beredning. 

Leif Sandberg (C)´yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Sara Anheden (S) yrkar på återremiss i första hand och bifall till motionen i 
andra hand.
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Beslutsgång - återremiss
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för Anders Throbäcks förslag på återremiss.

Omröstning
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 
avgöras idag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Leif Sandberg (C), Per Gustafsson (SD), 
Bo Herou (KD), Per-Olof Örnsved (SD), Charlotte Rosdala (C), Ewa 
Carnbrand (M), Andres Rosengren (SD) och Fatlum Avdullahu (C).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Anders Throbäck (S), Ida Bornlykke (S) och 
Tina Bergström-Darrell (S).

Beslutsgång - ärendet
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Bo Herous förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslistan/Patrik Månehall
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Protokollsanteckning KS 2020/164

Centerpartiet tycker att det är positivt om Tomelilla kommun kan upplåta kommunal mark för 
biodlare om intresse finns, som ett medskick till förvaltning i frågan.

Leif Sandberg(C)              Charlotte Rosdala(C)             Fatlum Avdullahu(C)

Tobias Högborg(C)           Sven Gunnarsson(C)            Christian Schanner(C)
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Ks § 17 Dnr KS 2020/156

Svar på motion om språkkrav i svenska för anställning 
inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Reservation
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen.

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

Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen med 
följande lydelse:

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 
omsorgen, men då krävs det givetvis att språkkunskaperna i svenska är 
tillräckliga. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 
personalen säger och menar, men även att själv bli förstådd. Detta handlar 
främst om vårdtagarens tillit och trygghet, vilket är fundamentalt och högst 
rimligt att avkräva omsorgen. 
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Otillräcklig kunskap i svenska hos personal kan betyda reell fara för att 
brukaren inte får den vård & omsorg vederbörande behöver och förväntas 
få. Därtill utgör språkförbistring risk för misstag av vårdplan och vid 
medicinering, vilket under rådande pandemi är än mer viktigt vilket kan vara 
direkt avgörande för enskilda brukare. 

Vidare riskerar övrig personal merarbete då de utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter kan tvingas agera pedagog, kontrollant och kommunikatör åt 
kollegor som brister i svenska. Ett merarbete och ansvar som ger ökad 
arbetsbelastning, vilket i sin tur riskerar att ge utbrändhet och sjukskrivningar 
som följd. 

Det fackliga organet, Kommunalarbetaren har tidigare skildrat ett antal 
incidenter och arbetsmiljöproblem direkt kopplat till språkförbistringar, ex 
hur personal inte klarar att svara i telefon, formulera avvikelser och 
dokumentera på svenska https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-
aldreomsorgen/Enligt Expressen & TT den 10/7 redogör man att Corona-
pandemin kan ha förvärrats bland våra äldreboende pga svag svenska. 
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svag-svenska-kan-ha-
paverkat-covidvard/ 

Tomelilla kommun ska vara en attraktiv vård- och arbetsgivare, men även en 
integrationsskapande aktör. För att bibehålla och öka denna attraktion bör 
kommunen i samband med rekrytering, av såväl vikarierande- som ordinarie 
personal, inbegripa betryggande språkkunskaper i svenska i sin 
kravspecifikation. Lämpligen torde Tomelilla kommunen ställa motsvarande 
krav på externa aktörer som kommunen upphandlar. 

Språkkunskapen kan exempelvis vidimeras genom ett obligatoriskt språktest i 
nivå med Socialstyrelsens rekommendationer för godkänd svenska på 
gymnasienivå som minimikrav. Denna pretention torde även företes redan 
anställd personal tillsammans med erbjudan om betald svenskautbildning. 
Allt för att upprätthålla tillit och kvalitet åt våra enskilda vårdtagare, men 
även för minskad arbetsbörda, ökad kunskap och stolthet hos vårdpersonal i 
vår kommun.
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Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att 
kommunfullmäktige beslutar:

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram plan för 
ett obligatoriskt språktest med språkkrav minst enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vid rekrytering av såväl tillfällig- som ordinarie 
personal inom all äldreomsorg.

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram plan för att 
säkerställa att all omsorgspersonal, såväl nuvarande som framtida, 
äger språkkunskaper åtminstone i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendationer.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en 
utredning av de yrkanden Sverigedemokraterna lämnat i sin motion 
och kommit fram till följande: 

När det gäller ej legitimerade yrken så är det förvaltningens bedömning att 
det finns tillräckligt stöd för att leva upp språkkravet. Socialstyrelsens 
föreskrift SOSFS 2011:12 Grundläggande kunskaper hos personal som 
arbetar i socialtjänstens omsorg av äldre, innefattar allmänna råd på att 
personal ska ha en förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. 

Till stöd vid rekrytering och bemanning finns Chefsportalen samt 
kommunens övergripande Riktlinje för rekrytering i Tomelilla kommun 
tillsammans med dokument för upprättande av behovsanalys, kravprofil och 
stöd vid referenstagning. Utöver stöd i dokument och Chefsportal finns den 
centrala rekryterings- och bemanningsenheten som ska kvalitetssäkra 
kommunförvaltningens rekryteringar och bemanningar. 

Inte att förglömma är intervjutillfället med kandidaterna där arbetsgivaren ges 
tillfälle att närmare undersöka och i samtalen säkerställa kandidaternas 
kvalifikationer och kompetenser såväl utbildningsmässiga som yrkesmässiga. 
Denna kontroll sker idag både skriftligt och muntligt. 

I avtalet med våra entreprenörer Förenade Care så finns krav på 
språkkunskap under avsnittet som innefattar personalens kompetens.

Ekonomiska konsekvenser
Att bereda och yttra sig över motionen får i detta fall inga ekonomiska 
konsekvenser.
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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 ingår inte i uppdraget från ksau.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2021, handlingsid: Ks 2021.79. 

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 69/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.
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Vård och omsorgsnämnden § 93/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2021:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

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

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 18 Dnr KS 2020/2

Redovisning av anmälningsärenden ksau 16 december 
2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Regeringsbeslut 2020-11-19 från Trafikverket, 

Infrastrukturdepartementet – Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen 
i arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på 
fjärrtåg.

2. Regeringsbeslut 2020-11-19 från Post- och telestyrelsen – Uppdrag att 
förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg.

3. Protokoll 2020-11-17, §§ 53-64, från kultur- och fritidsnämnden.

4. Protokoll 2020-11-18, §§ 256-269.från kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

5. Protokoll 2020-11-19, §§ 51-58 från revisorerna.

6. Protokoll 2020-11-12, §§ 64-71, från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 

7. Protokoll 2020-11-23, §§ 40-50, från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund 

8. Protokoll 2020-11-20, §§ 103-111, från samhällsbyggnadsnämnden.

9. Protokoll 2020-11-25, §§ 270-284, från kommunstyrelsens 
arbetsutskott.
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10. Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 
2020, 2020-12-01 – Nationella vårdkompetensrådet.

11. Protokoll 2020-11-17, §§ 80-103, ÖKRAB Österlens Kommunala 
Renhållnings AB.

12. Protokollsutdrag 2020-11-30, § 232/2020 från kommunfullmäktige 
Simrishamns kommun – Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 2020-01-01 – 2020-08-31.

13. Protokollsutdrag 2020-11-30, § 250/2020 från kommunfullmäktige 
Simrishamns kommun – Revisorernas bedömning av delårsrapport 
2020-08-31 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

14. Protokollsutdrag 2020-11-30, § 241/2020 från kommunfullmäktige 
Simrishamns kommun – Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen.

15. Protokollsutdrag 2020-11-30, § 235/2020 från kommunfullmäktige 
Simrishamns kommun – Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område MF Dnr ADM.2020.2146.

16. Protokollsutdrag 2020-11-25, § 120/2020 från byggnadsnämnden- 
Internbudget och verksamhetsplan för byggnadsnämnden 2021.

17. Protokollsutdrag 2020-11-25, § 121/2020 från byggnadsnämnden – 
Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021.

18. Protokoll nr. 5, 2020-11-25 – styrelsemöte med Tomelilla Industri 
AB.

19. Protokoll nr. 6, 2020-11-25 – styrelsemöte med Österlenhem AB.

20. Protokoll 2020-12-03 §§ 67-74 kommunstyrelsens arbetsutskott.
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§ 18 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 299/2020, handlingsid Ks 2020.3950. 

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 299/2020:
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.
_________
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Ks § 19 Dnr KS 2021/4

Redovisning av anmälningsärenden ksau 13 januari 
2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll 2020-12-09, §§ 177-193, från kommunstyrelsen.
2. Protokoll 2020-12-10, §§ 59-62, från revisorerna.
3. Protokollsutdrag 2020-12-10, § 61, från revisorerna - yttrande gällande 

bisysslor i Tomelilla kommun. 
4. Protokoll 2020-12-10, §§ 72-80, från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

överförmyndarnämnd.
5. Protokoll 2020-12-11, §§ 112-125 från samhällsbyggnadsnämnden.
6. Protokollsutdrag 2020-12-14, § 263, från kommunfullmäktige 

Simrishamn Österlen – Renhållningsordning 2021-2030.
7. Protokollsutdrag 2020-12-14, § 264, från kommunfullmäktige 

Simrishamn Österlen – Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter.
8. Protokollsutdrag 2020-12-14, § 266, från kommunfullmäktige 

Simrishamn Österlen – Politiska sammanträden på distans.
9. Protokoll 2020-12-15, §§ 65-72, från kultur- och fritidsnämnden.
10. Från Österlen VA AB, den 14 december 2020, har inkommit Beslut 

om VA-taxa och investeringsbudget.
11. Information från Trafikverket den 2020-12-14 – Information om 

Trafikverkets pågående arbete med utpekande av riksintressen för 
kommunikationer.

12. Protokoll 2020-12-15, §§ 33-43, från Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté.

13. Protokollsutdrag 2020-12-15, § 35, från Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté – Uppföljning av budget för SÖSK för 2020.

14. Protokollsutdrag 2020-12-15, § 36, från Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté – Budget för SÖSK för 2021.
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§ 19 forts.

15. Protokollsutdrag 2020-12-15, § 37, från Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté – Culinary Heritage.

16. Protokollsutdrag 2020-12-15, § 38, från Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté – South Baltic Corners Youth Project.

17. Protokoll 2020-12-16, §§ 285-299, från kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

18. Protokoll 2020-12-17, §§ 88-101, från vård och omsorgsnämnden.
19. Protokollsutdrag 2020-12-18, § 120, från familjenämnden – 

Uppföljning av privata utförare.
20. Sveriges Kommuner och Regioner – meddelande från styrelsen nr 

20/2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 
2021-2022.

21. Sveriges Kommuner och Regioner – meddelande från styrelsen nr 
24/2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021.

22. Meddelande 2020-12-21 från Vårdföretagarna Almega AB – angående 
statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd 
av sjukdomen covid-19.

23. Meddelande 2020-12-22 från Länsstyrelsen Stockholm – Förfrågan 
om medverkan i kampanj.

24. Meddelande 2020-12-22 från Svenska Ridsportförbundet – Skärpta 
restriktioner hot mot hästvälfärd.

25. Meddelande 2020-12-23 från Tomelillabor – Ärende: Skarpa 
Medborgarförslag för en bättre, aktivare kommunvision.

26. Julbrev 2020 – Sydöstra Skånes Samordningsförbund.
27. Protokollsutdrag från Lunds kommun, kommunstyrelsen 2020-12-02, 

§ 378 - Genomgripande utredning av Fritt Sök till gymnasieskolan.
28. Information om barn med funktionsnedsättning – Alla barn måste 

kunna bli hörda.
29. Öppet brev till ansvariga inom skolan – barn och ungdomars 

arbetsmiljö i skolan med anledning av covid-19.
30. Förslag gällande byggnationer av Energiproduktion genom 

"Miljövänlig Geotermisk Energi" 
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§ 19 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2021, handlingsid: Ks 2021.83.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2021:
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.
_________
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Ks § 20 Dnr KS 2021/5

Delegeringsbeslut 27 januari 2021

Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegeringsbeslut för kommundirektör t o m dec 2020.

1.2 Underteckna avtal 
samt underteckna 
andra handlingar och 
skrivelser såsom 
Tomelilla kommuns 
firmatecknare

Fullmakt Anders 
Ledskog, Österlen 
VA AB, till Statens 
Energimyndighet

Dec 
2020

Kommundirektör

1.2 -”- Samarbetsavtal 
säkerhets- och 
beredskapsfunktion 
mellan 
Simrishamns, Sjöbo 
och Tomelilla 
kommuner

Dec 
2020

Kommundirektör

1.2 -”- Anmälare behörig 
beställare i SUS, 
Försäkringskassan

Nov 
2020

Kommundirektör

1.2 -”- Ansökan om 
utbetalning till 
Tillväxtverket, 
Projekt Förstudie 
55 grader norr

Nov 
2020

Kommundirektör

1.2 -”- Rekvisition till 
Länsstyrelsen, 
rekvirering medel 
Fossilbränslefria 
kommuner 2.0

Nov 
2020

Kommundirektör
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§ 20 forts.

1.2 Underteckna avtal 
samt underteckna 
andra handlingar och 
skrivelser såsom 
Tomelilla kommuns 
firmatecknare

Kontrakt med 
Paradigmmäklarna 
om Utsikt Tomelilla

Aug 
2020

Kommundirektör

1.2 -”- Rekvisition till 
Regeringskansliet, 
motverka 
konsekvenser av 
isolering för äldre 
med anledning av 
spridningen av 
Covid 19

Sept 
2020

Kommundirektör

1.2 -”- Ändrade villkor 
leasing, Handels-
banken, samt 
leasingavtal ALD

Kommundirektör

1.2 -”- Överenskommelse 
signalskyddschefs- 
ansvar

Kommundirektör

1.2 -”- Ansökan om 
medfinansiering, 
Trafikverket 
cykelåtgärder 
Ullstorpsvägen samt 
tillgänglighet Ö 
Stationsområdet

Kommundirektör

1.2 -”- Rekvisition 
Regeringskansliet 
tillfälliga 
smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen

Kommundirektör

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.139.
_________
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