SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

6 oktober 2021

Plats och tid

Stenhuset vid Torget, Tomelilla, den 6 oktober 2021, kl. 14.00-15.05
med ajournering kl. 14.45-15.00

Beslutande

Se sidan 2.

Övriga närvarande

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Verksamhetsutvecklare Stefan Persson
Kommunikationschef Katrin Högborn
Åtgärdssamordnare Therese Parodi
Kommunsekreterare Thomas Lindberg
Ekonomichef Elisabeth Wahlström (via Teams)

Utses att justera

Sara Anheden (S)

Justerade paragrafer

§§ 104-121

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Digital justering den 12 oktober 2021

Thomas Lindberg

Ordförande

Per-Martin Svensson (M)

Justerare
Sara Anheden (S)

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

6 oktober 2021

Datum då anslaget sätts upp

12 oktober 2021

Datum då anslaget tas ned

5 november 2021

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustavs Torg 16

Underskrift
Thomas Lindberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

6 oktober 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)
Charlotte Rosdala (C)
Ida Bornlykke (S)
Ewa Carnbrand (M)
Anders Rosengren (SD)
Fatlum Avdullahu (C)
Tina Bergström-Darrell (S)

Tjänstgörande ersättare

Thony Blomgren (SD) istället för Per-Olof Örnsved (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Sander Dijkstra (M)
Christian Schanner (C)
Anna Sandegren (SD)
Sejdi Karaliti (S)
Carina Persson (L)
Sven Gunnarsson (C)
Emil Ekstrand (M)
Kent Olofsson (SD)
Tobias Högborg (C)
Figge Bergquist (V)

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111

Ändringar i föredragningslistan
Dialoger och informationsärenden 2021
Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning
Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2022
Delårsrapport januari-augusti 2021 - Tomelilla kommun
Nämndstruktur i Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026
Valkrets vid val 2022
CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

6 oktober 2021

Ändring i reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla
kommun
§ 113
Ändring i reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m m i
Tomelilla kommun
§ 114
Vattenvård i sydost
§ 115
Svar på revisorernas granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom
äldreomsorgen
§ 116
Svar på motion om aktiv fritid
§ 117
Svar på motion angående hastigheten på Byavägen
§ 118
Svar på motion angående kommunekolog
§ 119
Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS 2021
§ 120
Anmälningsärenden ksau 8 september 2021
§ 121
Anmälningsärenden ksau 22 september 2021
_________

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

§ 112

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

Ks § 104

Ändringar i föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut

På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen om följande ändring i
föredragningslistan:
Ärendet ”Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024”, utgår.

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

_________

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

Ks § 105

Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden 2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning

Verksamhetsutvecklare Stefan Persson informerar om tillitsbaserat ledarskap,
styrmodellen och innovationsportföljen och uppger bland annat följande:


Tomelilla kommun har gjort stora framsteg och har blivit inbjuden till
tillitskonferens i Stockholm samt till Vadstena kommun för att prata om hur
kommunen har lyckats.



Sex danska kommuner kring Köpenhamn arbetar på ett spännande sätt med
dessa frågor och kommunen studerar med nyfikenhet deras metoder.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.3338.

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

_________

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

Ks § 106

Dnr KS 2018/235

Reglemente för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Ärendebeskrivning

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

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

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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

Beslutsunderlag
Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165/2021, handlingsid: Ks 2021.3120.

Tidigare behandling

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

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

§ 106 forts.
kommunfullmäktige att nämndernas internbudgetar för år 2022 ska fastställas senast
den 30 november 2021.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

Ks § 107

Dnr KS 2021/132

Sammanträdesplan kommunstyrelsen
2022
Kommunstyrelsens beslut

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

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har den 20 september 2020 beslutat om sin
sammanträdesplan för 2022. Kommunfullmäktige kommer att hålla åtta
sammanträden under 2022, den 14 februari, 4 april, 16 maj, 20 juni, 19
september, 17 oktober, 30 november och 19 december 2022.
Utgångspunkten är att hålla sammanträde med kommunfullmäktige var sjätte
vecka liksom under 2021, men eftersom det är val den 11 september 2022 så
kommer det att krävas fler sammanträden under hösten.

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Mötestiderna är lagda så att sammanträden undviks under skollov och såklart
helgdagar. De lov och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för
2022 är: Sportlov 21-25 februari, påsklov 11-18 april, Kristi Himmelsfärdslov
26-27 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 31 oktober-4 november.
Med tanke på valdagen den 11 september så bör sammanträden undvikas 1-11
september.
Kommunstyrelsens sammanträden är oftast planerade 19 dagar före
kommunfullmäktiges sammanträde, vilket är lämpligt för att få ks-protokollet
färdigt och justerat så att justerade protokollsutdrag kan
skickas ut till kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsens sammanträden är även fortsättningsvis planerade på
onsdagar, med undantag för torsdagen den 1 december, enligt följande:

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

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

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende
ska bli akut på grund av dålig planering.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för kommunstyrelsens sammanträden bör bli ungefär densamma under
2022 som under 2021 eftersom det är lika många sammanträden inplanerade.

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

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

§ 107 forts.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.
Uppföljning
Ny sammanträdesplan antas för varje år. Vid behov följs planen upp och kan
förändras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts § 169/2021, handlingsid: Ks 2021.3297.

Tidigare behandling

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

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

_________
Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Kommunsekreterare Thomas Lindberg

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

Ks § 108

Dnr KS 2021/114

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

Ärendebeskrivning

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

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

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

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari- augusti 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 170/2021, handlingsid: Ks 2021.3298.
Delårsrapport 2021-08-31 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2021.3229.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 170/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari- augusti 2021.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

Ks § 109

Dnr KS 2020/145

Nämndstruktur i Tomelilla kommun
mandatperioden 2023-2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Ärendebeskrivning

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

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Ekonomiska konsekvenser
En förändring till socialnämnd och utbildningsnämnd ger inga märkbara ekonomiska
konsekvenser. Möjligtvis viss besparing av arbetstid eftersom socialchefen enbart
behöver närvara vid en nämnd och två utskott istället för två nämnder och tre
utskott idag.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

§ 109 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt. Visserligen kan det
diskuteras om en renodlad utbildningsnämnd kan inverka positivt på skolresultaten,
men det kan också hävdas att en gemensam familjenämnd med både individ och
familjeärenden och skolan under samma nämnd kan förbättra möjligheterna för barn
och familjer i behov av stöd. Vilket som ska anses vara rätt eller fel är snarast en
partipolitisk fråga att avgöra som förvaltningen avhåller sig från.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att nämndstrukturen påverkar miljön.
Uppföljning
Nämndsorganisationen beslutas inför varje mandatperiod.

Organisations- och arvodesberedningens förslag
till beslut

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
följande ändring i nämndstruktur för Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026:

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Nuvarande familjenämnd och vård och omsorgsnämnd läggs ner och istället bildas
en socialnämnd (nuvarande vård och omsorgsnämnd samt individ- och familjedelen
av nuvarande familjenämnden) med ett arbetsutskott och ett myndighetsutskott, samt
en utbildningsnämnd med ett arbetsutskott. 7 ledamöter och 7 ersättare i varje
nämnd samt 3 ledamöter och 3 ersättare i varje utskott. Övriga mindre förändringar
kommer att behandlas i fullmäktige i samband med varje nämnds reglemente.

Beslutsunderlag

Organisations- och arvodesberedningens förslag på nämndstruktur i Tomelilla
kommun mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2021.2838.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) och Bo Herou (KD) yrkar bifall till organisations- och
arvodesberedningens förslag.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

§ 109 forts.
Charlotte Rosdala (C) med flera yrkar att familjenämnden och vård- och
omsorgsnämnden ska vara kvar i nuvarande form med den ändringen att
familjenämnden får ett renodlat myndighetsutskott och ett arbetsutskott.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt
organisations- och arvodesberedningens förslag till beslut.
Votering begärs och följande beslutsgång fastställs.
Ja-röst för organisations- och arvodesberedningens förslag till beslut..
Nej-röst för Charlotte Rosdalas (C) med fleras yrkande.

Omröstning

Med 7 nej-röster mot 5 ja-röster och en som avstår finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar enligt Charlotte Rosdalas (C), Anders Throbäcks (S) och
Sara Anheden (S) yrkande.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Per Gustafsson (SD), Bo Herou (KD), Thony
Blomgren (SD) och Anders Rosengren (SD).
Nej-röster: Leif Sandberg (C), Sara Anheden (S), Anders Throbäck (S), Charlotte
Rosdala (C), Ida Bornlykke (S), Fatlum Avdullahu (C) och Tina Bergström-Darrell
(S).
Avstår: Ewa Carnbrand (M).
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ks § 110

Dnr KS 2021/165

Valkrets vid val 2022
Kommunstyrelsens förslag till ommunfullmäktige

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

Ärendebeskrivning

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

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Beslut om hur många valkretsar som ska finnas i Tomelilla kommun fattas av
kommunfullmäktige inför varje val till kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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§ 110 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 181/2021, handlingsid: Ks 2021.3309.

Tidigare behandling
Valnämnden § 8/2021:

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

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Kommunfullmäktige
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Ks § 111

Dnr KS 2021/154

CEMR-deklarationen för jämställdhet
mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet om undertecknande av CEMR-deklarationen
för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå hänskjuts till
budgetberedningen inför 2023 års budget.

Ärendebeskrivning

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och mån på lokal och
regional nivå utarbetades av The Council of European Municipalities and Regions
(CEMR) 2005-2006 och kallas allmänt för CEMR-deklarationen. Redan 2006
undertecknades deklarationen av dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) som samtidigt uppmanade landets kommuner att göra detsamma.
2010 behandlades frågan politiskt i Tomelilla kommun och kommunstyrelsen
beslutade den 10 november 2010, ks § 225/2010, att ”Tomelilla kommun ska arbeta i
enlighet med de intentioner som finns angivna i CEMR:s deklaration, men i nuläget
ska kommunen inte skriva på deklarationen.”
I samband med Tomelilla kommuns genomförande av Kommunkompassen uppkom
åter diskussionen om kommunen ska underteckna CEMR-deklarationen. HR-chef
Johan Lexfors och kanslichef Johan Linander har berett ärendet och lämnar följande
yttrande:
Deklarationen består av sex principer och 30 artiklar. Principerna är följande:
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1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra
missgynnanden bekämpas.
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en
förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå
jämställdhet.

Justerandes sign
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§ 111 forts.
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är
nödvändiga för att främja jämställdhet.
6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för
att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.
Dessa principer kan tyckas relativt självklara men när man läser deklarationens
förklaringar till vad kommunen måste göra för att uppfylla principerna förstår man
att det krävs ett ordentligt jobb. Exempel:


Det ingår en skyldighet att avskaffa alla former av diskriminering, såväl
direkta som indirekta, inom alla våra ansvarsområden.



För att rätten till jämställdhet ska förverkligas krävs att kommunen vidtar alla
lämpliga åtgärder och använder sig av alla lämpliga strategier för att främja en
representativ fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer i
beslutsprocessen.



Jämställdhetsperspektivet måste beaktas vid utformningen av politiska
åtgärder, metoder och instrument som påverkar människornas vardag – till
exempel genom jämställdhetsintegrering i budgetarbetet (gender budgeting).

Varje kommun som undertecknar deklarationen åtager sig att inom två år utarbeta
och anta en handlingsplan för jämställdhet och därefter genomföra den.
Handlingsplanen ska innehålla undertecknarens mål och prioriteringar, de åtgärder
man planerar att vidta samt de resurser som ska tilldelas för att uppfylla deklarationen
och åtaganden enligt denna. Handlingsplanen ska också innehålla förslag till
tidsramar för genomförandet.
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Kommunen ska också delta i brett upplagda samråd innan den antar handlingsplanen
och ska också ge bred spridning åt planen när den har antagits. Undertecknaren ska
också regelbundet offentliggöra rapporter om hur genomförandet fortskrider.
De 30 artiklarna är grupperade inom nio områden: Demokratiskt ansvar, den
politiska rollen, allmän ram för jämställdhet, arbetsgivarrollen, upphandling av varor
och tjänster, rollen som tjänsteleverantör, planering och hållbar utveckling, rollen
som reglerande instans samt vänortssamarbete och internationellt samarbete.
Det blir för långtgående att redovisa vad artiklarna innehåller, men det är långtgående
åtgärder som krävs. Inget som är omöjligt eller oönskat, men den kommun som
undertecknar deklarationen ska vara medveten om vilka insatser som krävs för att
uppfylla deklarationen.
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§ 111 forts.
Exempelvis hade Simrishamns kommun ett stort övergripande projekt med
deltidsanställda projektledare 2012 och delar av 2013 som tog fram de första
handlingsplanerna.
Ekonomiska konsekvenser
Att uppfylla CEMR-deklarationens krav och intentioner kräver ett omfattande arbete
som inte kan genomföras inom befintlig personalstyrka. Arbetet måste ske över hela
kommunens organisation och inte minst åtar sig kommunen också att berätta för sina
invånare om jämställdhetsarbetet. En projektledare under ett års tid beräknas kosta
ca 600 tkr.
Barnperspektivet
Jämställdhet mellan kvinnor och män är viktigt för såväl vuxna som barn. Alla barn
som växer upp i vår kommun ska veta att de har samma förutsättningar oavsett om
de är flickor eller pojkar.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.
Uppföljning
Undertecknas CEMR-deklarationen måste den följas upp årligen inom budget och
målarbetet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen beslutar att ärendet om undertecknande av CEMR-deklarationen
för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå hänskjuts till
budgetberedningen inför 2023 års budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 172/2021, handlingsid: Ks 2021.3300.
CEMR-deklarationen, handlingsid: Ks 2021.3233.
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§ 111 forts.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 172/2021:
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet om undertecknande av CEMR-deklarationen
för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå hänskjuts till
budgetberedningen inför 2023 års budget.
_________
Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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Budgetberedningen
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Ks § 112

Dnr KS 2021/156

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

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag på förändringar i
de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 16:1 enligt bilagor med handlingsid:
Sbn 2021.1848.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2021, handlingsid: Ks 2021.3301.
A 16_1 Reglemente med lokala ordningsföreskrifter för Tomelilla
kommun_reviderad, handlingsid: Ks 2021.3185.

Tidigare behandling

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

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

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

kommunfullmäktige
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Ks § 113

Dnr KS 2021/161

Ändring i reglemente om skyldigheter
kring renhållning på gångbana m m i
Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Ärendebeskrivning

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

A 17:1 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på
gångbana m.m. i Tomelilla kommun
Fastighetsinnehavares skyldighet
Befintlig text.
Övrigt såsom framkomlighet, trafiksäkerhet och trevnad
Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

6 § Fastighetsinnehavaren skall också vidta erforderliga åtgärder för att hålla
gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras
samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga
§ 114 forts.
omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.
Uppställande av sopkärl för fordonstömning, vilka tillhandahållits av kommunen
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§ 113 forts
eller av denne anlitad entreprenör, får under tömningsdagen, och endast denna dag,
uppställas på plats inom gångbaneutrymmet eller annat utrymme, som anvisats av
kommunen.
De åtgärder som krävs är bl.a. att se till att växter på fastigheten inte inkräktar på
gångbanans behov av fri bredd och höjd, så att gångbanan kan fylla sin funktion för
gångtrafikanter.
Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå.
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80
cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vartdera
hållet.
Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut
över gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter.
Den fria höjden som krävs är:
- Över gångbana minst 2,5 m
- Över cykelväg minst 3,2 m
- Över körbana minst 4,6 m
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara
för trafiksäkerheten kan kommunen utföra beskärning av växtlighet på
tomtägarensbekostnad i enlighet med §§ 8–9 i detta reglemente.
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Förslag på ny paragraf samt kompletterande text
Trafiksäkerhet på bostadsgator
Trafiksäkerheten på våra bostadsgator är viktig för både bilister och gångtrafikanter
och det kräver att det är fri sikt i vårt gaturum.
Befintlig text i §6 som flyttas till denna paragraf.
Vid utfart mot gata ska växter inte vara högre än 80 cm räknat från gatans nivå.
Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
§ 113 forts.
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Vid hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata ska växter inte vara högre än 80
cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera
håll.
Vid tomt intill gata, cykelväg eller gångbana ska buskar eller träd som sträcker sig ut
över gata, cykelväg eller gångbana beskäras så att det finns fri höjd för trafikanter.
Den fria höjden som krävs är:
- Över gångbana minst 2,5 m
- Över cykelväg minst 3,2 m
- Över körbana minst 4,6 m
Befintlig text
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara
för trafiksäkerheten kan kommunen utföra beskärning av växtlighet på tomtägarens
bekostnad i enlighet med §§ 8–9 i detta reglemente.
Förslag på ändring av text
Om kommunen som väghållare gör bedömningen att växter på tomt utgör en fara
för trafiksäkerheten kommer fastighetsägaren få en skriftlig tillsägelse att utföra
åtgärden.
Om åtgärder ej vidtas anses fastighetsinnehavaren försumlig i sin tillsyn över
fastigheten och fastighetsinnehavaren erhåller ett föreläggande i enlighet med §§8–9 i
detta reglemente.
Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits.
Befintlig text
Åtgärder vid ej utförda åtaganden i enlighet med detta reglemente
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8 § Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av
växtlighet enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, utför
Tomelilla kommun beskärning.
Förslag på ändring av text
Om fastighetsägaren inte fullgör sina åtaganden avseende beskärning av växtlighet
enligt denna författning inom rimlig tid efter skriftlig tillsägelse, erhålls ett
föreläggande. Föreläggandet kan förenas med vite om inte åtgärden har vidtagits.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten identifierar inga direkta ekonomiska konsekvenser utifrån beslutet.
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§ 113 forts.
Barnperspektivet
Verksamheten identifierar att man måste säkerställa att barn inte kommer till skada i
trafiken. Växtligheten ska sköts vid våra bostadsgator så att sikten hålls fri i
gaturummet.
Miljöperspektivet
Verksamheten identifierar inga direkta miljökonsekvenser utifrån beslutet.
Uppföljning
Vid behov.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med
handlingsid: Ks 2021.3183

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2021, handlingsid: Ks 2021.3301.
A 17:01 Reglemente om skyldigheter kring renhållning på gångbana m m i Tomelilla
kommun (slutlig version Sbn § 69 2021-08-27), handlingsid: Ks 2021.3183.

Förslag på beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar förslå
kommunfullmäktige besluta att uppföljning av ärendet ska göras om ett år.
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Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
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§ 113 forts.

Tidigare behandling

Samhällsbyggnadsnämnden § 69/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förvaltningens förslag på förändringar i
de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med handlingsid:
Sbn 2021.1924 samt översänder desamma till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 173/2021:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag på
förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna i reglemente A 17:01 enligt bilaga med
handlingsid: Ks 2021.3183.
_________
Beslutet skickas till:
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kommunfullmäktige
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Ks § 114

Dnr KS 2021/150

Vattenvård i sydost
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ingå samarbetsavtal Vattenvård i sydost med Österlens
vattenråd och med Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Kostnaden är
320 500 kr per år 2021-2023. Medel för 2021 tas inom kommunstyrelsens ram och
kostnaderna för åren 2022-2023 kommer att beaktas i kommande budgetar.
Kommunstyrelsen beslutar skicka ärendet till budgetberedningen för kommande år.

Ärendebeskrivning

Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag ha uppnått god status till senast 2027.
Av sydöstra Skånes 13 vattendrag är det endast 1 vattendrag som uppnår detta.
Vattendragen uppvisar bland annat höga halter av kväve och fosfor.
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Anledningen till detta är delvis att människan under 1800-talets senare del grävde om
vattendragen för att frigöra mer odlingsmark i svälttider. Vattendragens ursprungliga
slingrade form ersattes av raka diken och ca 90 % av Skånes alla naturliga våtmarker
togs bort. Detta har haft stor negativ påverkan på vattendragens och våtmarkernas
naturliga förmåga att rena näring, bilda grundvatten, jämna ut flöden och hålla hög
biologisk mångfald. Ett förändrat jordbruk har även lett till att mer kväve och fosfor
når vattendragen och sedan transporteras till havet där effekterna blir övergödning
och på sikt bottendöd. Östersjön tar årligen emot mer än dubbelt så mycket kväve
och tredubbelt så mycket fosfor som för 100 år sedan och har gått från att vara ett
näringsfattigt hav till ett övergött hav.
Problematiken med vattendragen och i sin tur havet är väl uppmärksammat och just
nu sker stora internationella och nationella satsningar på vattenvård. Det finns många
statliga och icke-statliga bidrag att söka för att bekosta de vattenvårdande projekten.
En vattenvårdande åtgärd som har visat sig vara särskilt effektiv är anläggandet av
våtmarker. Våtmarker renar näring på ett naturligt och effektivt sätt, ökar den
biologiska mångfalden, ökar grundvattenbildningen som bildar vårt dricksvatten,
samt jämnar ut låga och höga flöden. Med klimatförändringar och prognoser om
extremare väder i framtiden är grundvattenbildning och utjämning av vattenflöden
extra viktiga. Vackra vattenmiljöer har även en naturlig attraktionskraft för
människor vilket kan få positiv effekt på turism, fiske och attraktiva boendemiljöer.
En våtmark kan exempelvis användas som skridskobana, badplats eller locka vilt till
jakt.
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I sydöstra Skåne är behovet av vattenvård stort då landskapet är starkt präglat av
jordbruksmark. På grund av begränsade ekonomiska resurser har sydöstra Skånes två
vattenråd (Österlens Vattenråd och Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån)
genomfört relativt få vattenvårdande åtgärder fram tills att projekt Vattenvård i
sydost inleddes år 2020. Det är ett samarbetsprojekt mellan sydöstra Skånes två
vattenråd och sträcker sig över 6 kommuner (Kristianstad, Hörby, Tomelilla,
Simrishamn, Sjöbo och Ystad) och 13 vattendrag. Projektet pågår mellan 2020-2023
och arbetet leds av en åtgärdssamordnare som anställts av statliga bidrag. Projektets
syfte är att skapa förutsättningar för att fler vattendrag inom arbetsområdet ska
uppnå god ekologisk status till senast 2027 genom vattenvårdande åtgärder.
Åtgärdssamordnaren hittar och för dialog med intresserade markägare, initierar och
driver åtgärdsprojekt, samt söker bidragspengar för genomförandet. Projektet inleds
med Etapp 1 (2021-2023) och om finansiella medel finns så kommer det följas av
Etapp 2 (2024-2027). Målet är att fram tills 2027 ha anlagt minst 50 ha våtmarker.
Vattendragen går över kommungränserna och det är extra viktigt att arbetet sker
gemensamt för att säkra en framtid med goda förutsättningar för våra vattenmiljöer. I
och med Vattenvård i sydost sker arbetet just nu mot friskare vattendrag samt
levnadskraftiga miljöer i och intill vattendragen.
Tilläggas kan att Länsstyrelsen har gett vattenråden ett förhandsbesked om ytterligare
LOVA-bidrag som medför att åtgärdssamordnarens tjänst kommer att kunna
förlängas till december 2024. Överblivna medel i projektet Österlens sköna
vattendrag kommer att kunna användas inom detta projekt, Vattenvård i sydost. I
projektet Österlens sköna vattendrag genomfördes en högre grad ideellt arbete än
förväntat och därför blev det medel över.
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Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tecknar samarbetsavtal Vattenvård i
sydost med Österlens vattenråd och med Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och
Tygeån. Kostnaden är på 320 500 kr per år och spänner över åren 2021-2023. Medel
för 2021 tas inom kommunstyrelsens ram och kostnaderna för åren 2022-2023
kommer att beaktas i kommande budgetar.

Föredragning
Åtgärdssamordnare Therese Parodi föredrar ärendet.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för Tomelilla kommun är 320 500 kr per år under åren 2021-2023. Totalt
kommer vardera vattenråd ha en budget på totalt 500 tkr per år.
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Barnperspektivet
Bra vatten i våra vattendrag och hav, god tillgång till grundvatten och därmed
dricksvatten samt möjligheter till bad och fiske är viktigt för våra barn liksom för oss
vuxna.
Miljöperspektivet
Ärendet är en mycket viktig miljöfråga som utvecklas i ärendebeskrivningen.
Uppföljning
Projektets etapp 1 pågår fram till 2023. I god tid kommer en utvärdering ske och
därefter fattas beslut om möjlig etapp 2 åren 2024-2027.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar ingå samarbetsavtal Vattenvård i sydost med Österlens
vattenråd och med Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Kostnaden är
320 500 kr per år 2021-2023. Medel för 2021 tas inom kommunstyrelsens ram och
kostnaderna för åren 2022-2023 kommer att beaktas i kommande budgetar.
Kommunstyrelsen beslutar skicka ärendet till budgetberedningen för kommande år.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175/2021, handlingsid: Ks 2021.3303.
Projektbeskrivning Vattenvård i sydost, Therese Parodi, handlingsid: Ks 2021.3095.
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Utkast samarbetsavtal Vattenvård i sydost Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och
Tygeåns (NKT), handlingsid: Ks 2021.3096.
Utkast samarbetsavtal Vattenvård i sydost Österlens vattenråd (ver2), handlingsid: Ks
2021.3097.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 157/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 175/2021:

Justerandes sign

33

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

§ 114 forts.
Kommunstyrelsen beslutar ingå samarbetsavtal Vattenvård i sydost med Österlens
vattenråd och med Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån. Kostnaden är
320 500 kr per år 2021-2023. Medel för 2021 tas inom kommunstyrelsens ram och
kostnaderna för åren 2022-2023 kommer att beaktas i kommande budgetar.
Kommunstyrelsen beslutar skicka ärendet till budgetberedningen för kommande år.
_________
Beslutet skickas till:
Simrishamns kommun
Ystads kommun
Sjöbo kommun
Kristianstads kommun
Hörby kommun
Österlens vattenråd
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån
Projektledare Therese Parodi
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Budgetberedningen
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Ks § 115

Dnr KS 2021/148

Svar på revisorernas granskning av
systematiskt arbetsmiljöarbete inom
äldreomsorgen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar besvara revisorernas granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen med förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

KPMG har genomfört en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
äldreomsorgen där de bedömer att kommunstyrelsen överlag bedriver ett
tillfredställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen som utgår från
lagstiftning, föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. Det finns övergripande
mål, policys, riktlinjer och rutiner för SAM samt att återrapportering sker årligen till
kommunstyrelsen och inom samverkanssystemet.
När det gäller de rekommendationer som läggs fram instämmer förvaltningen om
vikten av ett tydligt reglemente som beskriver arbetsmiljöansvaret och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet med utgångspunkt i att
kommunen har en förvaltning.
Förvaltningens arbetsmiljöpolicy togs fram 2018 och är ett viktigt styrdokument och
kopplas till Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1. Uppföljning av SAM sker 1 gång per år
genom facklig samverkan samt rapportering i KSAU och i kommunstyrelsen.
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Förvaltningen menar också att fastställd arbetsmiljöpolicy bör ses över löpande och i
samband med att nya mål och riktlinjer tas fram.
Förvaltningen lyfter vikten av att beslutad arbetsmiljöpolicy bör följas upp, ses över
och därefter fastställas politiskt på ett systematiskt sätt. Ett förslag är att detta sker i
samband med att varje ny mandatperiod inleds tillsammans med beslut om
övergripande arbetsmiljömål och resurser. Förvaltningen bryter därefter ner
arbetsmiljömålen på verksamhets- och enhetsnivå och för dem vidare ut i
organisationen. Arbetsmiljömålen blir sedan del av den årliga uppföljningen av det
årliga systematiska arbetsmiljöarbetet och återrapporteras till KSAU och
kommunstyrelsen.
HR-avdelningen genomför en introduktion separat i arbetsmiljöfrågor för nya chefer.
Centralt erbjuds också arbetsmiljöutbildningar till såväl nya chefer som befintliga
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chefer. Den lokala introduktionen säkerställer respektive verksamhet och till stöd
finns HR-avdelningen. Nytt från sommaren och hösten 2021 är att det sker/erbjuds
digital introduktion där samtliga stödfunktioner bidrar till att ge en kvalitativ
introduktion för nya chefer.
Vid introduktion av nya enhetschefer inom stöd och omsorg används checklistan
”Introduktion för nyanställd chef”, vilken bland annat innehåller genomgång av det
systematiska arbetsmiljöarbetet med SAM-checklistan som arbetsmetod. Nyanställda
chefer anmäls även till den nästkommande övergripande arbetsmiljöutbildningen
som HR arrangerar tillsammans med skyddsombud.
I den årliga uppföljningen av SAM ingår uppföljning av regelbundna
riskbedömningars genomförande och kring chefers arbetsmiljökunskaper. Likaså sker
en uppföljning i samband med fördelning av arbetsmiljöuppgifter kring chefens
kunskaper och medarbetarsamtal. När det gäller medarbetarsamtal som inte
genomförts så handlar det om ett fåtal och har berott på omständigheter som inte
kunnat förutsetts på förhand. Åtgärder är vidtagna och bristen är korrigerad.
Gällande riskbedömningar på större förändringar som exempelvis Heltidsarbete som
norm, har dessa genomförts gemensamt i verksamheten med övergripande chefer,
enhetschefer och skyddsombud. I den verksamhetsgemensamma handlingsplanen för
SAM har skyddsronderna fokus och följs upp löpande över året.
Vad gäller kvalitetssäkrad rapportering av tillbud och arbetsskador genomförs under
hösten pilotprojekt i systemet KIA (Kommuners informationssystem om
arbetsmiljö). Piloter körs partsgemensamt i samtliga verksamheter. KIA innehåller
rapportsystem för tillbud och skador samt en integrerad riskhantering. Utvärdering
sker vid årsskiftet. Om beslut tas om ett nytt system sker implementering under
våren 2022 med tillhörande rutiner och en kommunikationsplan.
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Inom Stöd och omsorgsverksamheten förs systematiska verksamhetsdialoger som ett
forum där socialchef, omsorgschef, tre enhetschefer och stödfunktioner träffas 4–6
gånger per år. En punkt är ”personal” där deltagarna följer upp och analyserar
frisknärvaro, tillbud och arbetsskador. Genom denna dialog genomlyses risker.
Med systematik ges fortlöpande information om pågående ärenden av vikt samt
arbetsmiljöfrågor i KSAU under den stående punkten dialogärenden. Under punkten
ges möjlighet för KSAU att kalla tjänstepersoner och/eller verksamhetsansvariga.
Alternativt anmäler tjänstepersoner ärenden av vikt inför kommande möte för att
informera KSAUs ledamöter. Bland annat har HR-avdelningen,
utvecklingsavdelningen, ekonomiavdelningen samt andra strategiska tjänstepersoner
med flera varit med vid dialogpunkten. Mötena protokollförs och information går
vidare till kommunstyrelsen.
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Förvaltningens arbete med heltidsarbete som norm fortlöper enligt det centrala avtal
som finns mellan SKR och Kommunal. HR-avdelningen och Rekryterings- och
bemanningsenheten finns med som stöd i implementeringen. Uppföljning sker på
verksamhetsnivå. I slutet av september kommer KSAU att få en redovisning kring
förvaltningens och verksamheternas arbete med heltidsfrågan som ett led i
uppföljningen. Det fortsatta implementeringsarbetet sker i respektive verksamheter
med support och hjälp från förvaltningens stödfunktioner.
Slutligt kan konstateras att Heltidsarbete som norm är en stor förändring som
utvecklas över tid och som behöver få ta tid i anspråk hos oss såväl som den gör i
andra kommuner, framförallt då den genomsnittliga sysselsättningsgraden i Tomelilla
varit låg och då det är en förändring som initierats från de centrala parterna i ett gott
syfte. Verksamheten har haft tät dialog med fackföreningen Kommunal sedan 2017
då arbetet startades upp. Riskbedömningar är en naturlig del av det arbetet och
genomförs och följs upp kontinuerligt. Delaktighet och kommunikation sker löpande
på arbetsplatsträffar ute i verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser
Går ej att beräkna utan beror på tid, resurser och omfattning av arbetsmiljörelaterade
politiska beslut.
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Heltidsarbete som norm skapar dock ekonomiska konsekvenser vid uppstart,
genomförande och rekrytering som förvaltningen hittills hanteras inom sin totala
budgetram. Genom HR och Rekryterings- och bemanningsenhetens stöd åt
verksamheterna i arbetet så kvalitetssäkras processerna vid vikariehantering,
schemaläggning och bemanningsstöd. Bedömningen är att i ett längre perspektiv
leder heltidsarbete som norm till en attraktivare arbetsgivare och kostnadsmässiga
besparingar.
Barnperspektivet
Inga förutsägbara konsekvenser, dock innebär Heltidsarbete som norm förbättrade
förutsättningar till familjeförsörjning.
Miljöperspektivet
Inga förutsägbara effekter på miljön, dock innebär Heltidsarbete som norm en social
hållbarhetsaspekt då fler får en möjlighet att styra över sin arbetstid i relation till
verksamhetens behov och i takt med att kunskap om och schemaläggningstekniker
utvecklas.

Justerandes sign

37

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

§ 115 forts.
Uppföljning
Uppföljning sker utifrån de beslut som fattas i ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar besvara revisorernas granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen med förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 176/2021, handlingsid: Ks 2021.3304.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159/2021, handlingsid: Ks 2021.3134.
Revisorerna § 32/2021, handlingsid: Ks 2021.2875.
Missivskrivelse – Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen,
handlingsid: Ks 2021.2850.
Slutlig version – Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen,
handlingsid: Ks 2021.2840.

Tidigare behandling
Revisorerna § 32/2021:
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Revisorerna beslutar följande


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



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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 159/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
svar på granskningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 176/2021:
Kommunstyrelsen beslutar besvara revisorernas granskning av systematiskt
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen med förvaltningens förslag till yttrande.
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§ 115 forts.
_________
Beslutet skickas till:
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Revisorerna
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Ks § 116

Dnr KS 2021/92

Svar på motion om aktiv fritid
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens förslag till
yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 maj 2021 (Ksau § 111/2021)
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Per Gustafsson (SD) m.fl. har lämnat in motion om aktiv fritid med följande
lydelse:
”Det är tid att ta ansvar för barns hälsa. Att bygga nätverk och skapa bra
förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att
samhällets olika aktörer hjälps åt och tar sitt ansvar så att våra barn ges möjlighet till
sysselsättning och en god gemenskap.
Alla barn som vill ska kunna ha en organiserad fritid oavsett förutsättningar. Detta
kan innebära att samhället behöver ta ett visst ansvar så att barnen kommer ut och
får prova på olika aktiviteter och får uppleva det positiva med att få vara en del i
föreningslivet. Detta kan göras tillsammans med socialtjänst och fältare, BUP,
föreningsliv och näringsliv.
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Detta kommer att ställa vissa krav på ledarna i föreningslivet som de kanske redan
uppfyller. Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för
barnens välmående och utveckling.
AF och AS kommer ursprungligen från Ängelholms kommun. För att se hur de
arbetar och till viss del finansierar det gå in på:
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstadenangelholm/aktivitet-forebygger.html
För att vi i så stor utsträckning ska få våra barn aktiva i föreningslivet tycker vi
Sverigedemokrater att det är en god idé att titta på om Aktiv Fritid och After Scholl
skulle kunna implementeras i Tomelilla kommun.
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§ 116 forts.
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:


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



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

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att kultur- och
fritidsnämnden besvarar motionen enligt följande:
Barns rörelse som är kopplad till glädje och nyfikenhet är något som förvaltningen
ställer sig positiv till att utveckla och utreda.
Utredningen bör belysa hur man kan utöka eller inrymma detta i skoltiden. Det finns
kommuner som har gjort detta på frivillig väg och andra kommuner som exempelvis
Ängelholm som har detta som en del av skoltiden så att det verkligen blir en
möjlighet för alla barn att aktiveras. En svårighet i vår kommun är de barn som har
skolskjuts eller går på kulturskolan. Utredningen bör därför belysa eventuella
konsekvenser för dessa barn då skoldagen förskjuts (i Ängelholm med 60 min/dag).
Utredningen bör också belysa vad som kan ske inom ramen för de befintliga
resurserna och vad som bör vara föremål för en kommande budgetdiskussion. I
övrigt bör utredningen även belysa eventuella konsekvenser för SOFFTA.
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Det är viktigt att det förslag som lämnas är förankrat i kultur- och fritidsnämnden
och familjenämnden. Därför ser gärna förvaltningen att de personer som ska
genomföra utredningen kommer från såväl kultur och fritid som skolverksamheten
för att få ett så väl belyst och genomarbetat förslag som möjligt.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen avvaktar med att bedöma ekonomiska konsekvenser tills förslag
lämnas.
Barnperspektivet
Det är bra med aktivitet för barns fysiska och psykiska välmående. I utredningen bör
utredarna dessutom inhämta barns syn på förslagen.
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Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning för närvarande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen enligt förvaltningens förslag till
yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160/2021, handlingsid: Ks 2021.3115.

Tidigare behandling

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

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) och Bo Herou (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
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Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt PerMartin Svenssons (M) och Bo Herous (KD) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 117

Dnr KS 2020/195

Svar på motion angående hastigheten på
Byavägen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen.

Ärendebeskrivning

Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion
angående hastigheten på Byavägen med följande lydelse:
”Byavägens sträckning består numera av fyra hastighetsskyltningar, växlande 30resp. 40 km/h, vilket gör fem skiftande hastigheter på denna förhållandevis korta
sträcka. Trafiken blir ojämn och ryckig, vilket i sin tur ger upphov till otydlighet och
irritation bland trafikanter. 30 km -sänkningen vid Byavångsskolan respektive
kyrkans förskola är berättigad under skoltid, dock inte under all annan övrig tid.
Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
Att i första hand tilläggsskylta under respektive 30-skylt om lämplig tidsangivelse, ex
7.00 – 17.00, med svart text samt övertäckning av 30-skyltarna vid längre lov och
helger alternativt att i andra hand permanent enhetliggöra hastighetsbegränsningen
över hela Byavägens sträckning.”

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020, ksau § 279/2020,
att remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig den 29 januari 2021, sbn § 6/2021, enligt
följande:
Förvaltningen jobbar aktivt med att öka förståelsen och efterlevnaden av trafikregler.
Alternativ 1, ser vi som det förlag som gynnar tydligheten bäst och förvaltningen
kommer att arbeta fram beslutsunderlag till samhällsbyggnadsnämnden för nya
trafikföreskrifter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade åter ärendet den 5 maj 2021, ksau §
87/2021, och beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för förnyad
beredning
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43

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

§ 117 forts.
Förvaltningen, genom planeringsingenjör Håkan Berggren, yttrar sig enligt
följande:
Förvaltningen jobbar aktivt med att öka förståelsen och efterlevnaden av trafikregler.
Andra skolor och förskolor i kommunen har idag tidsvarierande hastigheter och för
att öka enhetligheten inom kommunen bör den delen av motionens förslag bifallas.
Förvaltningen menar också att det gynnar tydligheten och förståelsen för
hastighetsgränserna kring skolan bäst.
Förvaltningen ställer sig dock inte bakom en övertäckning av skyltarna.

Ekonomiska konsekvenser
Omskyltning kostar både vad gäller skyltar och arbetstid, men det kan hanteras inom
befintlig budget.
Barnperspektivet
För barnen är det givetvis viktigt att hastigheten utanför skolor och förskolor hålls.
Tydliga hastighetsbegränsningar som ökar förståelsen för lägre hastighet utanför
skolor och förskolor gynnar barnen.
Miljöperspektivet
En så jämn hastighet som möjligt är fördelaktigt utifrån miljöperspektivet. Samtidigt
är det viktigt att ha låg hastighet utanför skolor och förskolor samt ha
hastighetsgränser som respekteras av trafikanterna.

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Uppföljning
Ärendet följs upp beroende på vilket beslut kommunfullmäktige fattar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att delvis bifalla motionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 178/2021, handlingsid: Ks 2021.3306.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

§ 117 forts.

Tidigare behandling

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

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt PerMartin Svenssons (M) yrkande.

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Ks § 118

Dnr KS 2020/199

Svar på motion angående kommunekolog
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2020 (Ksau §
281/2020) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående kommunekolog med
följande lydelse:
” Kommunfullmäktige har nyligen antagit ett ambitiöst Natur- och parkprogram. Det
ansöks om Lona-pengar, det motioneras om olika ekologiska, större och mindre
projekt, vi vill nog alla att Tomelilla genomgående ska vara en hållbar kommun.

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Vi socialdemokrater ser behov av någon som håller koll på utvecklingen i Sverige och
omvärlden och översätter det till Tomelilla, någon som har ett tydligt ansvar. Det är
allt för viktigt för att spridas ut i bitar inom olika delar av förvaltningen.
För att ta ett samlat grepp ser vi att en kommunekolog behöver återrekryteras, en
person som har bred kunskap och kompetens i ekologi och som kan ta ansvar för
naturvårdsfrågorna och håller samman dem. Vi ser behovet av någon i kommunen
som ser konsekvenserna på planer utifrån ett ekologiskt perspektiv och som kan var
en motor i naturvårdsarbetet.
En kommunekolog kan också samverka med olika brukargrupper om
tillgänglighetsåtgärder inom rekreation och friluftsliv. Allt för att skapa ett samhälle
för alla våra kommuninvånare.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Socialdemokraterna på
att det åter anställs en kommunekolog i Tomelilla kommun.”
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§ 118 forts.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
En variationsrik natur är en av de största tillgångarna som Tomelilla kommun har
och kan vara en viktig del till att människor väljer att bo i kommunen. Att bevara och
öka naturvärden i kombination med information till allmänheten är inte bara viktigt
för att nå miljömålen, utan förväntas även vara ekonomiskt gynnsamt genom att
kommunen blir ännu mer attraktiv för inflyttning och turism.
I samband med covid-19-pandemin har allmänheten visat ett stadigt ökande intresse
för naturrekreation. Kommunerna är nu i behov av att utveckla infrastrukturen för
ökat besökstryck i naturområdena. Det inkluderar även kampanjer för ökat ansvar i
naturområdet, minskad nedskräpning och informationsspridning kring
allemansrätten och andra viktiga regler som gäller i skyddade områden.
Det är viktigt att arbeta med dessa frågor och att det i kommunen finns kompetens i
fler tjänster än att enbart fokusera på en enskild handläggare. Däremot är det mindre
intressant hur tjänsten tituleras. Mot bakgrund av den kommande omorganisationen
av samhällsbyggnad där plan- och markfrågor flyttas till den nya tillväxt- och
utvecklingsavdelningen kommer också ansvaret för detta flyttas från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Det är också viktigt att belysa
sambandet mellan Vattenrådens arbete och denna tjänst. Huruvida mottagande chef i
omorganisationen vill inrätta en sådan tjänst ligger utanför fullmäktiges möjligheter
att styra.
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Ekonomiska konsekvenser
Beroende på tjänstens innehåll samt vilken erfarenhet och kompetens som kommer
att krävas så kommer detta ha ekonomiska konsekvenser vid inrättandet av en tjänst.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
Miljöperspektivet
Kan ha positiva effekter utifrån miljöperspektivet.
Uppföljning
Ingen uppföljning.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
6 oktober 2021

§ 118 forts.

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 179/2021, handlingsid: Ks 2021.3307.

Tidigare behandling

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

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ks § 119

Dnr KS 2021/97

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

Ärendebeskrivning

Vård och omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till
kommunens revisorer rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4
kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.
Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.
Nämnden ska slutligen till inspektionen för vård och omsorg och till revisorerna
anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 28 f § har
rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.
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Rapportering ska ske en gång per kvartal.
Vård och omsorgsnämnden skall till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som
inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 119 forts.
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts
på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har
förflutit från dagen för respektive beslut.
Rapportering ske en gång per kvartal.
För andra kvartalet 2021 finns inga rapporterade nya gynnande beslut som ej
verkställts inom tre månader.
Det finns heller inga äldre ej verkställda gynnande beslut eller beslut som inte
har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten
avbröts att rapportera om.
Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun kan få betala en sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt
länge med att verkställa ett beslut
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
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Uppföljning
Uppföljning ska enligt SoL och LSS-lagstiftningen ske en gång per kvartal. Nästa
avrapportering kommer avse tredje kvartalet 2021-

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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

Justerandes sign
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§ 119 forts

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 163/2021, handlingsid: Ks 2021.3118.

Tidigare behandling

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

Signature reference: d01fca22-5387-478f-8235-6cf389088aa5

Kommunfullmäktige
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Ks § 120

Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau 8 september
2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll den 12 augusti 2021 §§ 31-36 från Vård och omsorgsnämndens
arbetsutskott.
2. Protokoll den 17 augusti 2021 §§ 31-38 från Revisorerna.
3. Protokoll den 26 augusti 2021 §§ 60-64 från Vård och omsorgsnämnden.
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott i Simrishamns
kommun den 25 augusti 2021, § 172 – Trafikverkets föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 9.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164/2021, handlingsid: Ks 2021.3119.
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_________
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Ks § 121

Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau 22 september
2021
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Simrishamns kommun Österlen
den 2021-08-30, § 155 – Årsredovisning 2020 Österlens Kommunala
Renhållnings AB.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige Simrishamns kommun Österlen
den 2021-08-30 § 157 – Årsredovisning 2020 Österlen VA AB.
3. Protokoll från familjenämnden den 2021-08-27. §§ 79-89.
4. Protokoll från Österlenhem AB den 26 augusti 2026 nr 4-2021.
5. Protokoll från Tomelilla Industri AB den 26 augusti 2026 nr. 4.
6. Information från Länsstyrelsen Skåne Län den 3 september 2021 –
Information samt utkast om kommuntal för anvisade nyanlända enligt
bosättningslagen år 2022 i Skåne län.
7. Sammanställning över Skånes Kommuners medlemsavgift för år 2022 enligt
beslut på Förbundsmötet den 2020-10-02 § 8.
8. Protokoll styrelsemöte från Österlen VA aktiebolag den 9 september 2021, §§
54-63.
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9. Brev den 11 september 2021 från Österlen Garden Show – TACK!
10. Protokoll från Sydöstra Skånes Räddningstjänst medlemskommuner den13
september 2021, §§ 7-11.
11. Meddelande från Länsstyrelsen Skåne 2021-09-14 – Protokoll fört vid
inspektion av den gemensamma överförmyndarnämnden i Tomelilla, Sjöbo
och Ystad den 26 augusti 2021.
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§ 121 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182/2021, handlingsid: Ks 2021.3310.
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