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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

3 mars 2021

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)
Ewa Carnbrand (M)
Fatlum Avdullahu (C)
Tina Bergström-Darrell (S)

Tjänstgörande ersättare

Inger Åbonde (S) istället för Ida Bornlykke (S)
Thony Blomgren (SD) istället för Anders Rosengren (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Sander Dijkstra (M)
Christian Schanner (C)
Carina Persson (L) från kl. 14.20
Sven Gunnarsson (C)
Emil Ekstrand (M)
Tobias Högborg (C)
Figge Bergquist (V)

Övriga närvarande

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
HR-chef Johan Lexfors
Kommunikationschef Katrin Högborn
HR-strateg Linnea Olsson
Projektledare Monika Jingmond
Kommunikatör Charlotte Rydin
Föreläsare Troed Troedson (egen dialogpunkt)

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

3 mars 2021

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
_________

Dialoger och informationsärenden
Komplettering av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
Deltagande i Skåne Nordost
Svar på revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade granskningar
Detaljplan för kv. Uttern
Svar på motion angående träd som klimatskal
Svar på motion angående offentligt drivna vårdboenden
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) 4:e kvartalet 2020
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom äldre- och
handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 2020
Redovisning av anmälningsärenden ksau 3 februari 2021
Redovisning av anmälningsärenden ksau 17 februari 2021

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 21

Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning

Föreläsare Troed Troedson presenterar det arbete med loopar som har
genomförts med ett stort antal anställda i Tomelilla kommun om framtidens
arbetsplats och inom andra områden.
Diskussion om hur Tomelilla kommun som arbetsgivare kan bli mer
attraktiv, vilka lärdomar som kan dras av åtgärder som har tvingats fram av
pandemin och hur vi i kommunen kan vara mer flexibla inom alla tänkbara
områden.
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande:
- Aktuell information om pandemin. Fortfarande allvarligt läge i hela
landet. Har haft smitta på två enheter inom äldreomsorgen.
Lyckligtvis har vi lyckats stoppa smittan genom barriärvård. En av
enheterna är nu smittfri och den andra enheten är i slutfasen av
provtagningen och smittspårningen.
- Tomelilla kommun har upphandlat programvaran för loopar som
Troed Troedson använder. Första användningsområdet blir för
nyanställda och timvikarier, så att introduktion kan ges på ett
smidigare sätt. Under medarbetardagarna i maj (fyra halvdagar)
kommer systemet också att användas med temat att arbeta i
”mellanrummen”.
- Tomelilla kommun har gjort en EU-ansökan tillsammans med Region
Skåne och några andra kommuner om öppna data och
informationssäkerhetsfrågor. Vi har också en ansökan inne om
hållbara mötesplatser, samt en om hållbara byggnationer och
plandokument inför framtiden. Den sistnämnda tillsammans med
några danska kommuner.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 21 forts.
-

Vinnova har en utlysning om ansökningar för radikal innovation för
co-working. Till exempel hur kommuner kan öppna upp sina
kommunhus för varandras medarbetare.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.812.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 22

Dnr KS 2020/217

Komplettering av kommunstyrelsens
internkontrollplan 2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta kompletterande internkontrollpunkt i 2021
års internkontrollplan.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i §6/2021 att utifrån genomförd riskanalys anta
intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.204,
förutom risk 42 som återremitterades till förvaltningen för redaktionell
omarbetning.
Kommunstyrelsen beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att till
kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars 2021 ta fram ett förslag på ny
internkontrollpunkt gällande IT-säkerhet
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.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 22 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar anta kompletterande internkontrollpunkt i 2021
års internkontrollplan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 (ver3), handlingsid: Ks 2021.604.
Kommunstyrelsens riskanalys 2021 (ver3), handlingsid: Ks 2021.605.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2021, handlingsid: Ks 2021.648.
Kommunstyrelsen § 6/2021, handlingsid: Ks 2021.429.

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.
Kommunstyrelsen § 6/2021:
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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2021:
Kommunstyrelsen beslutar anta kompletterande internkontrollpunkt i 2021
års internkontrollplan.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 23

Dnr KS 2021/30

Deltagande i Skåne Nordost
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ansöka om att Tomelilla kommun ska få
adjungeras till Skåne Nordost samt att samtliga fyra ledamöter i
kommunstyrelsens arbetsutskott ska få möjlighet att vara med på de
sammanträden som blir aktuella.

Ärendebeskrivning

Inom ramen för Skånes nuvarande och framtida utveckling pågår många
väsentliga och strategiska frågor så som utveckling av regionplan, Skånes
regionala utvecklingsstrategi, viktiga framtida infrastruktursatsningar med
mera Tomelilla kommun har för avsikt att fortsatt ha ett etablerat samarbete
tillsammans med Simrishamn, Sjöbo och Ystad kommuner i SÖSK, där
Ystad utgör regional kärna.
Det finns dock ett värde med att delta i samt ha möjligheten att föra en
dialog med politiska ledamöter och kollegor med hela östra Skåne som
utgångspunkt. Tomelilla kommun önskar därför vända sig med en förfrågan
till Skåne Nordost att på kontinuerlig bas adjungeras i deras
samverkansforum. Adjungering innebär i detta fall upptagande av
kommunstyrelsens presidium samt kommundirektör som medlem i
mötesförsamlingen avseende närvaro- samt yttranderätt, dock inte yrkandeeller beslutsrätt.
Ekonomiska konsekvenser

Deltagande i Skåne Nordost kommer att kosta en begränsad summa, bland
annat för de förtroendevaldas deltagande på sammanträden och reskostnader
i samband med dessa. Detta bekostas inom kommunstyrelsens ram.
Barnperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barnperspektivet nämnvärt.
Miljöperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljöperspektivet nämnvärt.
Givetvis ska resor till Skåne Nordosts sammanträden företas på ett så
miljövänligt sätt som möjligt.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 23 forts.
Uppföljning

Ärendet följs upp om Tomelilla kommun adjungeras till Skåne Nordost. Då
finns det anledning att utvärdera deltagandet efter viss tid.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar ansöka om att Tomelilla kommun ska få
adjungeras till Skåne Nordost.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommundirektör Britt-Marie Börjesson, handlingsid: Ks
2021.602.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
tilläggsyrkandet att samtliga fyra ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott
ska få möjlighet att vara med på de sammanträden som blir aktuella.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Per Gustafssons (SD) förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Skåne Nordost

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 24

Dnr KS 2021/21

Svar på revisorernas uppföljning av 2018-års
fördjupade granskningar
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del
har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen
avseende kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs
av privata utförare.
Vidare bedöms att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett
antal rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas
arbetsmiljö fortfarande inte har åtgärdats. Bedömningen är att
kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens
hantering av projekt finansierade av EU-medel.
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, HR-chef Johan
Lexfors och ekonomichef Elisabeth Wahlström, vill avge följande
yttrande:
Revisorerna skriver i sin rapport att de konstaterar att en
arbetsmiljöutbildning har genomförts men att det inte framgår om
utbildningen hölls för verksamhetens chefer eller när utbildningen
genomfördes.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 24 forts.
Förvaltningen har genomfört följande utbildningar inom arbetsmiljöområdet.
Till samtliga utbildningar för chefer så bjuds även verksamhetscheferna in.
Utbildningar explicit i ledningsgrupper har också genomförts:
- Chefsdagar; stress och ledarpolicyn, 21-22/9-20. Samtliga
verksamhetschefer deltog förutom en som var sjuk.
- Ledarakademins arbetsmiljöblock: Riskbedömningar, 13-14/2-20.
- Aktiva åtgärder genomfördes i samtliga ledningsgrupper (där
verksamhetschef ingår) under höst och vinter 19/20.
- Verkstad med HR. Tema OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö)
och trafiksäkerhetsrutin. Genomfört i samtliga ledningsgrupper.
- Ledarakademins arbetsmiljöblock: Våra olika roller och
ansvarsområden, 11/12-19.
- Chefsdag, kränkande särbehandling, 11/10-19.
- Starkt psykiskt påfrestande arbete, 16/5 och 24/5-19.
Vidare skriver revisorerna i sin rapport att kommunstyrelsen inte har kunnat
redogöra för hur arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet
uppdaterats sedan den ursprungliga granskningen, huruvida en översyn av
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomförts, om åtgärder vidtagits för
att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på samtliga skolor eller på vilket
sätt kommunstyrelsen säkerställer att samtliga enheter arbetar enligt samma
rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Förvaltningen håller inte med i revisorernas bedömning. HR-avdelningen har
varit och informerat kommunstyrelsen i arbetsmiljöfrågor och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter samt om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar.
Dessutom har HR löpande dialoger med kommunstyrelsens arbetsutskott
(som tillika är personalutskott) i arbetsmiljöfrågor:
- Den 19 juni 2019 var HR tillsammans med Arbetsmiljöverket på
kommunstyrelsens sammanträde för att informera om
arbetsmiljöfrågor.
- Den 22 maj 2019 var HR och redovisade och redogjorde för SAM
2018 för kommunstyrelsen.
- Den 19 december 2018 var HR på kommunstyrelsen för att informera
om fördelning av arbetsmiljöansvar med mera.
Revisorerna skriver gällande granskningen avseende kommunens styrning
och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare att
”kommunstyrelsen inte utarbetat en plan för när och på vilket sätt städavtalet
ska följas upp, vilket inte är i linje med fullmäktiges program”.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 24 forts.
Det stämmer att det inte har gjorts någon ytterligare plan för uppföljning
utöver den mycket tydliga plan som redan finns i avtalet med entreprenören:
”Tomelilla kommun och städbolaget (Lassila Tikanoja Service AB) ska
genomföra månadsvisa samverkansmöten. Detta för att undvika att
konflikter uppkommer och för att skapa goda förbindelser och en bra
kommunikation mellan parterna. Dessutom kan avvikelser och fel bättre
åtgärdas för att möta kommunens förväntade kvalitet. Planering av dessa
möten tillsammans med antagandet av agenda fastställs i samråd mellan
kommunen och städföretaget.”
Uppföljningsplanen innebär att följande punkter ska tas upp på
samverkansmötet:
 Nulägesanalys och Status
 Uppföljning Checklista ska-krav
 Tomelilla kommuns upplevelse av samarbetet
 Städföretagets upplevelse av samarbetet
 Genomgång av rapport från kvalitetskontroll
 Behov inom uppdraget (tillägg och avdrag diskuteras)
Vidare vad gäller uppföljning ska leverantören enligt avtalet kalenderårsvis
senast den 31 januari påföljande år utan anmodan lämna statistik till
beställaren avseende följande:
 Avvikelser vid utförda kvalitetskontroller
 Under året debiterade tjänster
 Personalomsättning
 Reklamationer
 Sjukfrånvaro
Tomelilla kommun kan också enligt avtalet, om särskilda skäl föreligger,
begära statistik enligt ovan vid annan tidpunkt under året. Städföretaget har
även löpande under året avstämning med verksamheterna med motsvarande
punkter som finns på samverkansmötet enligt ovan. Mötena protokollförs.
Vidare konstaterar revisorerna att ”en riskanalys kopplat till städavtalet inte
genomförts. Uppföljning av avtalet uppges dock ske löpande både på
övergripande och på enhetsnivå. Vi kan även konstatera att återrapportering
till kommunstyrelsen avseende avtalsuppföljning löpande sker avseende
ekonomi och kostnadsutfall, men inte i form av särredovisning.”

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 24 forts.
Detta stämmer och kommer att åtgärdas med att en rapport ges till
kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Vi vill dock poängtera
att flera riskanalyser har genomförts i samband med pandemin. Detta har lett
till en allmän höjning av städfrekvensen och ytterligare städning av specifika
ytor såsom dörrhandtag och trappräcken.
Gällande granskningen avseende kommunstyrelsens hantering av projekt
finansierade av EU-medel skriver revisorerna att ”enligt uppgift har en
tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter kontra utgifter
framarbetats. Utöver särredovisningen av EU-bidragen har vi däremot inte
kunnat verifiera detta.”
Vi anser att kommunstyrelsens hantering av EU-projekt fungerar bra. I
samband med uppstart av nya EU-projekt har ansvarig myndighet, oftast
länsstyrelsen eller Tillväxtverket, en genomgång av vilka krav som kommer
att ställas på redovisning av EU-projektet och en mall för detta lämnas.
Eftersom Tomelilla kommun har specifikt utsedda personer som
projektekonom och projektadministratör så finns numera väl upparbetade
och kända rutiner för hur redovisningen ska se ut, hur den ska levereras och
vem som hanterar vad i inrapporteringen. Kvaliteten har förbättrats och
frågor kring inrapporteringen har minskat mycket från länsstyrelsens och
Tillväxtverkets sida. Redovisningarna accepteras oftast utan frågor. Med
anledning av detta anser vi att ytterligare åtgärder inte behöver vidtas.
Ekonomiska konsekvenser
Viss ytterligare arbetstid kommer att krävas, men i övrigt ser vi inga andra
ekonomiska konsekvenser med anledning av detta yttrande till revisorerna.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.
Uppföljning
Förvaltningen kommer att följa upp att kommunstyrelsen ges en
särredovisning gällande städavtalet i samband med årsredovisningen.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 24 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2021, handlingsid: Ks 2021.649.
Revisorerna § 2/2021, handlingsid: Ks 2021.414.
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Ks 2021.105.
Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla kommun,
handlingsid: Ks 2021.104.

Tidigare behandling

Revisorerna § 2/2021:
Revisorerna beslutar följande:
- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks
2021.104.
- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med
handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande
senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett förslag på yttrande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2021:
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med
förvaltningens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Revisorernas sekreterare Olof Hammar

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 25

Dnr KS 2017/18

Detaljplan för kv. Uttern
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för kv. Uttern för
granskning.

Ärendebeskrivning

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder genom
förtätning inom fastigheten Uttern 1.
Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern
m.fl., vunnit laga kraft 1964-04-28 samt för en mindre del av nordvästra
planområdet detaljplan för kv. Uttern m.fl., vunnit laga kraft 1982-06-28.
I gällande stadsplan är byggrätten begränsad av mark som inte får förses med
byggnad (prickmark). Fastighetsägaren Österlenhem AB har inkommit med
en begäran om planändring för Uttern 1 för att minska mark som inte får
förses med byggnad samt ändra användningen i befintliga byggnader till
bostad för att utöka byggrätten.
Ekonomiska konsekvenser
Planförslaget innebär inga negativa ekonomiska konsekvenser för
kommunen.
Barnperspektivet
Barnperspektivet i detaljplanen innebär att barn erbjuds möjlighet att bo och
leva i ett grönt och attraktivt bostadsområde med utrymme för lek och
rekreation med gångavstånd till skola och förskola. En förtätning av området
innebär sannolikt mer biltrafik vilket är negativt ur ett barnperspektiv.
Området runt Lindesborgsskolan är redan belastat med mycket trafik på
morgonen och eftermiddagen. För att minska trängseln har planförslaget
kompletterats med parkering inom området.
Då det inom planområdet möjliggörs för LSS-boende kan barn i behov av
omsorg skapa sig en välfungerande vardag inom ramen för gällande
lagstiftning.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 25 forts.
Planförslaget berör därmed artikel 6, 23, 27 och 31 i Barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte påverka kommunens miljömål.
Uppföljning
Efter beslut i kommunstyrelsen ställs planförslaget ut för granskning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
godkänna detaljplan för kv. Uttern för granskning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30/2021, handlingsid: Ks 2021.651.
Granskningshandling - Planbeskrivning - Kv. Uttern, handlingsid: Ks
2021.595.
Granskningshandling - Plankarta - Kv. Uttern, handlingsid: Ks 2021.596.
Granskningshandling – Behovsbedömning - Kv. Uttern, handlingsid: Ks
2021.597.
Granskningshandling – Samrådsredogörelse – Kv. Uttern, handlingsid: Ks
2021.598.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30/2021:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för kv. Uttern för
granskning.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Planarkitekt Terese Bruhn

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 26

Dnr KS 2020/24

Svar på motion angående träd som klimatskal
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att frågan behandlas i
översiktsplanen samt bifalla förslag på projekt att gå vidare till
investeringsberedningen för att undersöka energieffekterna i en fastighet.

Ärendebeskrivning

Mikael Holmberg (MP) har den 1 februari 2020 lämnat in en motion
angående träd som klimatskal med följande lydelse:
”Lövträd har många goda egenskaper, ett är att de är ett utmärkt första
klimatskal till fastigheter, parker och torg.
Lövträdens löv ger skugga på sommaren samtidigt som de släpper igenom
solljuset på vintern. Det är en funktion som är alldeles perfekt för att minska
energianvändningen i fastigheter både för värme och kyla. Men träd ger oss
även möjlighet att hitta skugga i den offentliga miljön en varm sommardag.
Och samtidigt så binder de CO2 och ger oss en estetiskt tilltalande miljö med
förutsättningar för biologisk mångfald.
Vi yrkar
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av
fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att.
-

Inventera var trädplantering kan ge positiva effekter ur energi och
komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser. Och
även beaktar vilken art som är lämplig att plantera på respektive plats
genom samverkan med kommunens biolog.

-

Sammanställa detta som ett projektförslag till
investeringsberedningen.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 63/2020 att remittera
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 26 forts.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog i § 33/2020 kommunfullmäktige se
motionen som besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå
vidare till investeringsberedningen.
Kommunfullmäktige beslutade i § 112/2020 att återremittera motionen för
förnyad beredning i enlighet med motionens intentioner.
Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten:
Oavsett var du planterar ett träd så bidrar det mer eller mindre med en
värmeutjämnande effekt.
Utifrån skrivelsens intentioner om träds möjligheter att spara energi i
fastigheter så bör man plantera träd i lägen där man åstadkommer en kylande
effekt på den varma delen av året och en skyddande effekt på den kalla.
Att skugga större värmehållande ytor som gator och torg ger god effekt men
även skuggning av stora reflekterande ytor som stora glaspartier ger effekter.
För att arbeta brett och framgångsrikt med den här typen av frågor så bör de
ingå i kommande översiktsplaner.
Förslag för investeringsberedningen till 2022
Att inom kommunens fastighetsbestånd starta ett projekt för att undersöka
växters effekt för att minska energiåtgången i fastigheten
Tomelilla Ullstorp 1:7 (räddningstjänst, miljöförbund med mera).
Kostnaden för detta projekt uppskattar vi till 500 000 kr.
Ekonomiska konsekvenser
Vissa ekonomiska konsekvenser på utförande av klimatskal på lämplig
fastighet samt kostnader för uppföljning av resultat.
Barnperspektivet
Om den aktuella fastigheten är en skola så kan projektet bidra med en bättre
inomhusmiljö.
Miljöperspektivet
Projektet kan bidra som exempel på goda lösningar för att minska
energianvändningen.
Uppföljning
Uppföljning av energibesparingar behövs inom det föreslagna projektet.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 26 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som
besvarad med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på
projekt att gå vidare till investeringsberedningen för att undersöka
energieffekterna i fastighet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2021, handlingsid: Ks 2021.652.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 27/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 33/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som
besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till
investeringsberedningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.
Kommunstyrelsen § 89/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.
Kommunfullmäktige § 112/2020: Kommunfullmäktige beslutar att
återremittera motionen för förnyad beredning i enlighet med motionens
intentioner.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 26 forts.
Samhällsbyggnadsnämnden § 8/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som
besvarad med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på
projekt att gå vidare till investeringsberedningen för att undersöka
energieffekterna i fastighet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2021:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att frågan behandlas i
översiktsplanen samt bistå förslag på projekt att gå vidare till
investeringsberedningen för att undersöka energieffekterna i fastighet.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 27

Dnr KS 2020/122

Svar på motion angående offentligt drivna vårdboenden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Tina
Bergström-Darrell och Inger Åbonde) 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.
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion om offentligt drivna
vårdboenden med följande lydelse:
”Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar
av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för
äldre, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild
kommun anlita utifrån ramavtalet.
Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått uppdraget att göra
upphandlingarna är att i många fall behövs specialboenden, eller
behandlingar, som inte varje enskild kommun kan driva i egen regi.
Vi anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker
att istället för upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne
samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de
olika kommunerna. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria
från vinstintressen.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 27 forts.
Boendeplaceringarna ska bekostas av de kommuner som använder platserna,
men Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt
obesatta platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver
platser, andra året är det andra kommuner.
Idag finns ett offentlig ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av
Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg. De arbetar
idag med verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Detta bolag är ett
exempel på vad vi vill ska utvecklas. En verksamhet som är offentlig ägd och
som gör att kommuner samverkar om de behov av vårdplatser som finns.
Detta bolag kan ges ett vidgat uppdrag eller kan fler liknande kommunalt
ägda bolag utvecklas, inom till exempel LSS och äldreomsorg. Vårdbolag
som ägs av kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan
utnyttjas av de ägande kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver
göras mer tillgänglig för Skånes samtliga kommuner.
Ett system för att samordna den offentliga verksamheten för boenden och
behandlingar som inte varje enskild kommun kan driva är mycket bättre än
privata upphandlingar. Vi vill att Tomelilla inom Kommunförbundet Skåne
verkar för att en modell för gemensamt drivna vårdboenden och
behandlingshem utarbetas.
Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag verkar för att Kommunförbundet
Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar
ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig
regi.”
Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en
utredning som utmynnat i följande slutsatser:
Skånes kommuner har ramavtal med leverantörer som verksamheten avropar
vid behov. Verksamheten har god erfarenhet av de företag som avropats i
avtalet och har inget att erinra mot att de oftast drivs i privat regi. Därför ser
verksamheten inte att det finns behov av att ändra driftsformen och att inte
konkurrensutsätta de speciellt inriktade verksamheterna.
Tomelilla kommun ser därför ingen anledning att föreslå Skånes Kommuner
att utarbeta ett system där kommunerna organiserar de aktuella boendena i
offentlig regi.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 27 forts.
Ekonomiska konsekvenser

Att yttra sig över motionen får inga ekonomiska konsekvenser. Dessutom är
förslaget att den ska avstyrkas.
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

Att lämna yttrande på motion föranleder ingen uppföljning.

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget
att erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid
behov och att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför
ingen anledning att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system
där kommunerna organiserar de aktuella boendena i offentlig regi.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32/2021, handlingsid: Ks 2021.653.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 129/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för
yttrande.
Vård och omsorgsnämnden § 8/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget
att erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid
behov och att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför
ingen anledning att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system
där kommunerna organiserar de aktuella boendena i offentlig regi.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 27 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

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

Leif Sandberg (C) och Per-Martin Svensson (M) yrkar att motionen ska
avslås.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Leif Sandberg (C) och Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 28

Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 4:e
kvartalet 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har
vård och omsorgsnämnden skyldighet att till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av
insats beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet.
Nämnden ska också löpande anmäla till IVO och revisorerna när ett beslut
som tidigare rapporterats enligt 28 f § har verkställts. En kommun som inte
verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar vite.
Inga nya ej verkställda beslut över 90 dagar har rapporterats till IVO
under perioden.
Tidigare redovisning
Inga beslut att rapportera enligt tidigare redovisning.
Ekonomiska konsekvenser

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

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

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

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 28 forts.
Uppföljning

Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36/2021, handlingsid: Ks 2021.660.

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämnden § 11/2021:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36/2021:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 29

Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet
2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden
skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit
från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och inte på nytt
verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska
rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig
tid riskerar vite.
Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.
Under fjärde kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats
till IVO som ej verkställda.
För tredje kvartalet 2020 fanns inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
SoL att rapportera.
Ekonomiska konsekvenser

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

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

Justerandes sign

27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 29 forts.
Miljöperspektivet

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

Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37/2021, handlingsid: Ks 2021.657.

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämnden § 13/2021:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 30

Dnr KS 2021/4

Redovisning av anmälningsärenden ksau 3 februari
2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll den 25 januari 2021 §§ 1-7 från Sydöstra Skånes
Räddningstjänst.
2. Protokoll den 21 januari 2021, §§ 1-7 från Tomelilla-Ystad- Sjöbo
överförmyndarnämnd.
3. Information 20 januari 2021 ifrån Kommunalförbundet AV Media
Skåne till medlemskommunerna.
Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne.
4. Nationella vårdkompetensrådet - Examinerade inom vårdutbildningar
– prognoser på 1, 2 och 3 års sikt – januari 2021.
5. Protokoll den 13 januari 2021, §§ 1-17 från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
6. Budgetmaterial 2021 med planår 2022-2024 för YstadÖsterlenregionens Miljöförbund.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 22/2021, handlingsid: Ks 2021.519.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 22/2021:
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.
_________
Justerandes sign
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TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
3 mars 2021

Kommunstyrelsen

Ks § 31

Dnr KS 2021/4

Redovisning av anmälningsärenden ksau 17 februari
2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokollsutdrag från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
den 21 januari 2021, § 4, Intern kontrollplan 2021.
2. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 26 januari 2021, §§ 1-7.
3. Protokollsutdrag från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
den 21 januari 2021, § 3 - Internbudget 2021.
4. Protokoll från kommunstyrelsen den 27 januari 2021, §§ 1-20.
5. Protokoll från revisorerna den 19 januari 2021, §§ 1-8.
6. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 28 januari 2021, §§ 115.
7. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 februari 2021,
§§ 18-22.
8. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 29 januari 2021, §§ 116.
9. Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden den 28 januari 2021,
§ 4, Budget 2021 – vård och omsorgsnämnden.
10. Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden den 28 januari 2021,
§ 9 – Remiss Hållbar – socialtjänst. En ny socialtjänstlag (SOU
2020:47).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.
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Kommunstyrelsen

§ 31 forts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38/2021, handlingsid: Ks 2021.658.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 38/2021:
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.
_________
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