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och tid 
Underskrifter
Sekreterare  
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Datum då anslaget sätts upp 17 december 2021

Datum då anslaget tas ned 10 januari 2022

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustavs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
15 december 2021

Justerandes sign

Beslutande
Per-Martin Svensson (M), ordförande
Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande
Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande
Per Gustafsson (SD)
Anders Throbäck (S)
Bo Herou (KD) §§ 143-160
Per-Olof Örnsved (SD)
Charlotte Rosdala (C)
Ida Bornlykke (S)
Ewa Carnbrand (M)
Anders Rosengren (SD)
Fatlum Avdullahu (C)
Tina Bergström-Darrell (S) 

Tjänstgörande ersättare
Christian Schanner (C) istället för Bo Herou (KD) § 142 

Ej tjänstgörande ersättare
Sander Dijkstra (M) 
Inger Åbonde (S)
Christian Schanner (C) §§ 143-160
Sejdi Karaliti (S)
Sven Gunnarsson (C)
Kristin Skoog (S)
Emil Ekstrand (M)
Kent Olofsson (SD)
Figge Bergquist (V)

Övriga närvarande
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
HR-chef Johan Lexfors (via Teams)
Säkerhetschef Gabriella Westheim (egen dialogpunkt)
Säkerhetssamordnare Niklas Månsson (egen dialogpunkt)
Informationssäkerhetssamordnare Anna Jakobsson (egen dialogpunkt)
Verksamhetsutvecklare Stefan Persson
Projektledare RISE Haben Tekie (egen dialogpunkt, via Teams)
Projektledare RISE Jacob Wisén (egen dialogpunkt, via Teams)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
15 december 2021

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen

§ 142 Dialoger och informationsärenden
§ 143 Arbetsordning för kommunfullmäktige 2022-2026
§ 144 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025
§ 145 Beslutsattestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområden år 2022
§ 146 Riktlinjer för kommunikation 
§ 147 Ungdomars ökade engagemang och deltagande i föreningslivsaktiviteter
§ 148 Familjecentral
§ 149 Modellfinansiering för föreningslivet i Tomelilla kommun
§ 150 Uppdrag från kommunstyrelsen avseende vuxenutbildning 
§ 151 Yttrande över regionplan för Skåne granskningshandling 2022-2040
§ 152 Remiss regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033
§ 153 Svar på motion angående tekniskt vatten till pooler
§ 154 Svar på motion - Öka folkhälsan
§ 155 Svar på Motion - Larmgrupp
§ 156 Svar på motion - Cykeldestination 
§ 157 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS 2: a 

kvartalet 2021
§ 158 Avsägelse från Leif Sandberg (C) som ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott och från Per-Martin Svensson (M) som 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 159 Anmälningsärenden ksau 24 november 2021
§ 160 Anmälningsärenden ksau 1 december 2021
_________
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

Ks § 142 Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Gabriella Westheim samt Niklas Månsson och Anna Jakobsson från 
säkerhetsorganisationen presenterar sig och den nya organisationens uppbyggnad, 
arbetsuppgifter och arbetssätt.

Verksamhetsutvecklare Stefan Persson samt Haben Tekie och Jakob Wisén från 
RISE presenterar Munkmodellen och den rapport som har tagits fram angående hur 
Tomelilla kommun kan använda modellen.

HR-chef Johan Lexfors informerar om det nya samverkansavtalet som har slutits och 
hur arbetet har gått till för att nå fram. 12 av 17 fackliga organisationer har redan 
skrivit på. Det ska börja gälla den 1 januari 2022.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.4305.

_________  
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

Ks § 143 Dnr KS 2021/192

Arbetsordning för kommunfullmäktige 
2022-2026

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta arbetsordning för kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2021.4125, med ändringar gällande 
inlämnande av interpellationer samt att ändringarna ska följas upp efter ett år.

Protokollsanteckning
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och Anders 
Rosengren) lämnar protokollsanteckning, handlingsid: Ks 2021.4334.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning 
för organisations- och arvodesfrågor. Kommunfullmäktiges arbetsordning har 
diskuterats vid tre tillfällen. Beredningen är överens om att den nu gällande 
arbetsordningen har fungerat bra och att behovet av förändring är litet. 

I förelagt förslag finns en förändring i § 17 gällande beslut om justering, att det ska 
vara fullmäktige som beslutar och inte fullmäktiges ordförande. I övrigt finns enbart 
redaktionella förändringar i §§ 22 och 33.

Sedan beredningens hantering av ärendet har även § 45 om webbsändning 
tillkommit, därav ändrat handlingsid.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta arbetsordning för kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2021.2291. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2021, handlingsid: Ks 2021.4261.

Organisations- och arvodesberedningens förslag på arbetsordning för 
kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2021.4125.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

§ 143 forts.

Tidigare behandling
Organisations- och arvodesberedningen § 6/2021:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige 
anta arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026, 
handlingsid: Ks 2021.2291.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta arbetsordning för kommunfullmäktige för 
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2021.2291.

Förslag till beslut under sammanträdet
Tina Bergström-Darrell (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att 
interpellationer ska besvaras på kommande fullmäktigesammanträde om de lämnas in 
senast 14 dagar före sammanträdet, samt att svar kan inlämnas till kansliavdelningen 
senast kl. 12.00 vardagen före sammanträdet.

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till Tina Bergström-Darrells (S) yrkande med 
tillägget att ändringarna gällande interpellationer ska följas upp efter ett år. 

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med Tina Bergström-Darrells (S) och Per-Martin Svenssons (M) yrkanden.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Protokollsanteckning

Kommunstyrelsen 2021-12-15. 

Ärende 4, Arbetsordning för kommunfullmäktige 2022-2026

Vi Sverigedemokrater lämnade ett förslag på minskat antalet ledamöter, 31 stycken, i 
kommunfullmäktige för 2022-2026, men detta förslag vann inte gehör i kommunfullmäktige. 

För Sverigedemokraterna Tomelilla

Per Gustafsson

Per-Olof Örnsved

Anders Rosengren
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

Ks § 144 Dnr KS 2021/212

Tidplan för budget 2023 med plan för 
2024-2025

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025.

Ärendebeskrivning
Omvärlds- & nulägesanalys 16 februari 2022 kl. 09.00-12.00
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. Hur 
påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer den 
ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun?  Nulägesanalysen för 
kommunen redovisas.
Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna från kommunfullmäktige, familjenämnden, 
vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner.

Årsredovisningen för 2021 behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2 mars 
2022.

Fastställande av budgetförutsättningar, 16 mars 2022
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och 
budget 2023-2025 utifrån resultatet från omvärlds- och nulägesanalyserna samt de 
aktuella ekonomiska förutsättningarna. Grunden i de ekonomiska förutsättningarna 
är SKR:s skatte- och statsbidragsprognoser från februari. Vidare formuleras 
eventuella remissfrågor och vid behov förslag till justerade ägardirektiv

Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell som 
inför 2022 års budget, dvs en redovisning av de utmaningar och möjligheter man ser 
för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade. (Mallar för investeringsprojekt och driftkostnadskonsekvenser kommer 
att tas fram för att användas i remissyttrandet)

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2021, 16 mars 2022.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

§ 144 forts.

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2021, 4 april 2022

Samråd med kommunala bolag och förbund, 6 april 2022
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2023. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet, Österlen VA 
AB samt chefstjänstepersoner.

Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag till mål, 
taxor och avgifter lämnas, 31 maj 2022 
Nämnderna ska lämna sina yttranden till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022. I 
svaren ska investeringsbehoven redovisas. 

Investeringsberedning 1, 8 juni 2022. 14.00
Vid beredningens första möte redovisas den "bruttolista" inför 2023-2025 som 
nämnderna har lämnat i sina budgetyttranden samt en genomgång av tidigare 
beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör beredningens 
ledamöter samt berörda tjänstepersoner.

Investeringsberedning 2, 14 juni 2022, kl. 14.00
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade investeringsobjekt 
utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar samt eventuellt formulera 
frågor till nämnderna och förvaltningen inför det fortsatta budgetarbetet. 

Budgetberedningen, 15 juni 2022
Slutlig uppdragsdialog med nämndpresidierna utifrån budgetyttranden Eventuella 
tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även berörda 
tjänstepersoner.

Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 30 
september 2022
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material

Investeringsberedning 3, 12 oktober 2022, kl. 14.00
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av planerade 
investeringsobjekt 2023-2025. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag. 
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

§ 144 forts.

Budgetberedningens/kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanställning mål 
och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 19 oktober 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga 
förslag till mål och budget 2023 med plan 2024-2025, skattesats 2023 samt avgifter 
och taxor.

MBL-förhandling förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 28 oktober 2022
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna.

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 9 november 2022
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2023 med 
plan 2024 -2025, skattesats 2023 samt avgifter och taxor.

Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 
18 november 2022.
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna.

Kommunfullmäktige 30 november 2022
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2023 med plan
2024-2025, fastställer skattesats för 2023 samt beslutar om taxor och avgifter för 
kommande år.

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 januari 2023.
Under januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina respektive 
internbudgetar samt nämndmål. 

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

Barnperspektivet
Ungdomsrådets delaktighet i budgetprocessen sker under arbetets gång, i övrigt har 
förvaltningen 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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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

§ 144 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2021, handlingsid: Ks 2021.4262.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 237/2021:

Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025.

_________

Beslutet skickas till:

Budgetberedningen

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Samhällsbyggnadsnämnden

Familjenämnden

Vård och omsorgsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Överförmyndarnämnden

Revisorerna

Österlenhem/TIAB

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)

Österlen VA AB

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)

Kommunfullmäktige för information
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

Ks § 145 Dnr KS 2021/211

Beslutsattestanter inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområden 
år 2022

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för år 2022, 
handlingsid: Ks 2021.4128, samt delegerar till kommundirektören att vid 
förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

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

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

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

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

Uppföljning
Uppföljning av attester sker i det löpande internkontrollarbetet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för år 2022, 
handlingsid: Ks 2021.4128, samt delegerar till kommundirektören att vid 
förändringar under året utse nya beslutsattestanter.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

§ 145 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 238/2021, handlingsid: Ks 2021.4127.

Beslutsattestanter 2022, slutlig version, handlingsid Ks 2021.4128.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 238/2021:

Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för år 2022, 
handlingsid: Ks 2021.4128, samt delegerar till kommundirektören att vid 
förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

_________

Beslutet skickas till:

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

Ks § 146 Dnr KS 2021/189

Riktlinjer för kommunikation

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar anta ”Riktlinjer för kommunikation”, handlingsid: Ks 
2021.4306.

Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida Bornlykke 
och Tina Bergström-Darrell) lämnar följande protokollsanteckning: Alla som skriver 
kommunala handlingar ska genomgå utbildning i klarspråk.

Ärendebeskrivning
Styrdokumentet ”Riktlinjer för information och kommunikation i Tomelilla 
kommun”, KFS nr F 06:1, har setts över. En del av dokumentets innehåll är 
fortfarande är giltigt och applicerbart, annat inte. 

Istället för att enbart uppdatera befintligt dokument, har förvaltningen tagit en annan 
ansats i framtagandet. Ambitionen har varit att hålla dokumentet kort och koncist 
utan att göra avkall på vare sig väsentligt innehåll eller användbarhet. 

Avsnitt om ansvar och lagrum har tagits bort då det idag kan anses vara etablerat och 
känt för kommunikationsområdet. Alltför detaljerade skrivningar har undvikits för 
att öka dokumentets livslängd och funktionalitet. Kriskommunikation nämns inte 
specifikt då det finns en särskild kriskommunikationsplan. 

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända då dokumentet syftar till att ge stöd för befintlig verksamhet.

Barnperspektivet
God kommunikation tar hänsyn till målgruppen som ibland är just barn och unga. 
Det handlar både om hur kommunikationen utformas och vilka kanaler som väljs. 

Används klarspråk i kommunikationen, ökar tillgängligheten för alla. 
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

§ 146 forts.

Miljöperspektivet
Riktlinjen som sådan berör inte miljöperspektivet specifikt, mer indirekt genom 
kommunikationsarbetet. Dagens kommunikationskanaler är i hög utsträckning 
digitala, vilket minskat behovet av pappersresurser. Å andra sidan kräver 
ommunikationskanaler och utrustning el, vilken kan komma från icke hållbara källor. 

Eftersom hållbarhet är en fråga kommunen generellt arbetar med på ett prioriterat 
sätt, syns det också i kommunikationen. 

Uppföljning
Dokumentet följs upp löpande och uppdateras vid behov.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar anta ”Riktlinjer för kommunikation”, handlingsid: Ks 
2021.3752, med den ändringen att på sidan 3 i dokumentet byts ordet ”kunden” ut 
mot ordet ”invånare”.

Beslutsunderlag
Ksau § 218/2021 Riktlinjer för kommunikation, handlingsid: Ks 2021.4179

Riktlinje för kommunikation, slutlig version, handlingsid: Ks 2021.4306.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 218/2021

Kommunstyrelsens beslutar anta ”Riktlinjer för kommunikation”, handlingsid: Ks 
2021.3752 med den ändringen att på sidan 3 i dokumentet byts ordet ”kunden” ut 
mot ordet ”invånare”.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunikationschef Katrin Högborn

KFS/Johanna Kandell
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

Ks § 147 Dnr KS 2021/122

Ungdomars ökade engagemang och 
deltagande i föreningslivsaktiviteter

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021, KS § 84 att förvaltningen ska föra en 
dialog med och inkludera ungdomar på Soffta i arbetet, genom en panel för unga 
med att ta fram en Tomelillamodell, samt att ungdomarnas mening ska ingå i 
beslutsunderlagen. 

Utredningsuppdraget omfattar följande frågeställningar:
 • Hur kan föreningslivet inspireras till en utökad andel ungdomsaktiviteter? Utred 
och föreslå former och incitament. 

• Hur skulle föreningslivets aktiviteter kunna utvecklas i dialog med skolan och i 
anslutning till skoldagens slut.

• Inkludera en dialog med ett urval av redan föreningsaktiva ungdomar i 
utredningsarbetet för att få en bild av de fördelar och utvecklingsmöjligheter de 
uppfattar finns inom ramen för föreningslivet.

• Utred särskilt och inkludera samt ha en dialog med ungdomar om vilka aktiviteter 
som väcker deras intresse, finns det dessutom aktiviteter som kan motivera och öka 
deras studieintresse?

• Beskriv i utredningen hur vi systematiskt i Tomelilla kommun ska kvalitetssäkra att 
alla barn får simundervisning.

• Beskriv och föreslå hur kommunen kan stödja föreningar som vill arbeta med och 
etablera en så kallad ”fritidsbank”.

Förvaltningen har sammanställt en rapport över uppdraget, handlingsid: KS 
2021.3999.

Ekonomiska konsekvenser
Merparten av aktiviteterna som nämns i rapporten pågår och är finansierade inom 
befintlig ram. Vid fullmäktiges sammanträde den 28 oktober beslutades att frågan om 
föreningsaktiviteter i anslutning till skola (åk7-9) ska utredas av förvaltningen. 
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

§ 147 forts.

Några ekonomiska beräkningar har därför inte gjorts i detta skede. Kostnader för 
övriga aktiviteter blir beroende på den omfattning och ambitionsnivå som man väljer 
att lägga dessa på.

Barnperspektivet
Ärendet berör barn och unga i alla dess delar. Ungdomsrådet och ungdomar på 
Soffta har medverkat i utredningen. I nuläget bedöms detta ärende ha viss påverkan 
för barn. Syftet med ärendet är att, på olika sätt, främja barns och ungdomars fritid 
och ge dem möjlighet till fler aktiviteter. För flertalet av de aktiviteter som nämns i 
rapporten bör en formell prövning av barnets bästa bli aktuell.

Miljöperspektivet
Ärendet bedöms inte ha några direkta konsekvenser utifrån miljöperspektivet.

Uppföljning
Någon uppföljning i detta ärende bedöms inte behövas. Uppföljning runt de olika 
aktiviteter som nämns i rapporten hanteras separat i deras respektive ärenden.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 219/2021, handlingsid: Ks 2021.4180.

Redovisning av uppdrag gällande ungdomars ökade engagemang och deltagande i 
föreningslivet, handlingsid: Ks 2021.3999.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 219/2021:

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

_________

Beslutet skickas till:

Utvecklingschef Helena Berlin
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

Ks § 148 Dnr KS 2021/196

Familjecentral

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 590 000 kronor från sociala investeringsfonden för 
verksamhets- och lokalkostnader gällande familjecentral.

Ärendebeskrivning
Efter att den förnyade utredningen kring familjecentral där Nova Capio och Region 
Skåne deltagit i arbetsgruppen, handlingsid: Fn 2020.3950, har Tomelilla kommun 
genom familjenämnden ställt sig bakom förslaget att i samverkan starta en 
familjecentral med de andra två aktörerna. Förvaltningen har ännu inte erhållit svar 
från de andra aktörerna. Förvaltningen har därför fått i uppgift av familjenämnden att 
ta fram en kostnadskalkyl för att starta öppen förskola och öka samverkan mellan 
socialtjänsten, förskola, öppen förskola, barnhälsovården och mödravården men för 
tillfället utan krav på samlokalisering eller samverkansavtal – det vill säga inte 
benämna detta som familjecentral utan familjecentrum.  Ingen lokal finns för tillfället 
tillgänglig för öppen förskola men förvaltningen tror att lokalbehovet till en början 
kan lösas inom verksamheterna eller i samverkan med någon annan aktör.

Kostnadskalkyl

Socialtjänst Tomelilla 
kommun, Individ 
och familj 

Socionom 50% utökning 250 000kr 

Öppen förskola Tomelilla 
kommun, Barn 
och utbildning 

Förskollärare 30% 
utökning 

170 000kr 

Samordnare Tomelilla 
kommun 

Enhetschef 20% 
utökning 

170 000kr 

Totalt 590 000kr
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

§ 148 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Ett uppbyggt nätverk med tidiga insatser för familjer i behov av stöd kan långsiktigt 
generera besparingar.

Barnperspektivet
Ett uppbyggt närverk med tidiga insatser för familjer i behov av stöd kan bespara 
barn och vuxna mänskligt lidande.

Miljöperspektivet
Inte relevant i ärendet.

Uppföljning
Familjenämnden följer upp efter budgetberedningens beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar biträda familjenämndens beslut, Fn § 109/2021, om att 
ansöka om 590 000 kronor från sociala investeringsfonden för verksamhets- och 
lokalkostnader gällande familjecentral. 

Beslutsunderlag
Familjenämnden § 109/2021, handlingsid: Ks 2021.3698.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220/2021, handlingsid: Ks2021.4181.

Tidigare behandling
Familjenämnden § 109/2021:

Familjenämnden beslutar ansöka om medel från sociala investeringsfonden om 
590 000 kr för verksamhetskostnader samt kostnad för lokal.

Familjenämnden beslutar att familjecentrumet ska stå klart senast den 1 september 
2022.

Familjenämnden beslutar att uppföljning i ärendet redovisas på varje kommande 
sammanträde med familjenämnden.
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15 december 2021

Justerandes sign

§ 148 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 220/2021:

Kommunstyrelsen beslutar biträda familjenämndens beslut, Fn § 109/2021, om att 
ansöka om 590 000 kronor från sociala investeringsfonden för verksamhets- och 
lokalkostnader gällande familjecentral.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist

Socialchef Camilla Andersson

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

Ks § 149 Dnr KS 2021/194

Modellfinansiering för föreningslivet i 
Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag 
gällande modellfinansiering i enlighet med ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021 (Ks § 54/2021) att ge förvaltningen 
följande särskilda uppdrag; 

 Redovisa en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och 
föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård, att redovisa 
under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen anser att den lösning som finns för närvarande att invänta förslag till 
beslut i investeringsberedningen, beslut i kommunstyrelsen och till slut fullmäktige är 
en bra men inte så snabb process när det finns idéer och förslag från föreningar. 
Förvaltningen antar att kommunstyrelsen delar den synpunkten med anledning av det 
uppdrag som givits till förvaltningen.

Begreppet modellfinansiering är inte definierat i uppdraget utan förvaltningen har 
försökt hitta en enkel, tydlig och tämligen obyråkratisk modell där föreningar och 
byalag kan ansöka om det finns önskemål om exempelvis hundrastgårdar. Den 
ansökansform som byalag och föreningar använder sig av i dagsläget är 
försköningsbidraget och därför föreslår förvaltningen att ansökningsblanketten 
utökas med två moment – projektbidrag och bidrag för drift och underhåll.

Förvaltningen föreslår att projektbidrag för att anlägga exempelvis utegym kan utgå 
med högst fem basbelopp per år och per förening. Drift- och underhållsbidrag kan 
utgå med högst ett halvt basbelopp per år och förening. Det senare bidraget söks året 
efter att projektbidraget har utgått till aktuell anläggning.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

§ 149 forts.

Det innebär att det är föreningen som ansöker som ska ansvara för byggnation och 
drift och underhåll och söka de tillstånd som krävs.

Eftersom projektbidraget är tämligen högt föreslår förvaltningen att projektbidraget 
inte delegeras utan att det är nämnden som fattar beslut om detta. Förvaltningen 
föreslår att delegation ges till förvaltningen för drift- och underhållsbidraget. 
Förvaltningen har redan nu delegation för försköningsbidraget.

Förslag till ansökningsblankett finns med som bilaga till tjänsteskrivelsen; Förslag - 
ansökningsblankett för försköningsbidrag och/eller projektbidrag, handlingsid: Sbn 
2021.2277.

Försköningsbidraget har utgått för att stärka attraktionskraften i byar och tätorter. 
Försköningsbidraget har historiskt uteslutande gått till andra tätorter/byar än 
Tomelilla tätort. Förvaltningen vill i detta sammanhang utöka sökandekretsen till att 
även inkludera Tomelilla tätort för försköningsåtgärder om det finns föreningar som 
vill ta ett större ansvar för sitt närområde. Förvaltningen är medveten om att detta 
inte finns i det nu aktuella uppdraget, men att förvaltningen anser att projektbidraget 
och försköningsbidraget har samma syfte, det vill säga ökad attraktionskraft, trygghet, 
kultur och folkhälsa för medborgarna. I förlängningen en ökad livskvalité i linje med 
kommunens vision.

Ekonomiska konsekvenser
Det finns säkerligen stor efterfrågan på denna typ av projekt i Tomelilla i det 
kortsiktiga perspektivet (1–5 år). Att anlägga ett utegym kostar cirka 500 000 kronor 
medan en hundrastgård kostar cirka 200 000 kronor. Förvaltningen föreslår att den 
ekonomiska ramen för projektbidraget uppgår till två miljoner kronor per år och 
drift- och underhållsbidraget till 200 000 kronor per år.  

Eftersom detta inte är kommunala investeringar utan bidrag till enskilda föreningar 
eller byalag är det medel som måste tillföras driften. Eftersom de ekonomiska 
ramarna redan är fastställda för 2022 innebär det att första gången detta kan tillämpas 
är under 2023 under förutsättningarna att fullmäktige beslutar i enlighet med denna 
föreslagna modell.

Barnperspektivet
Beroende på vilken typ av anläggningar som byggs kan det ha konsekvenser för barn. 
Därför är det viktigt att föreningar och byalag inkluderar barnperspektivet i sin 
ansökan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

§ 149 forts.

Miljöperspektivet
Det är svårt att uttala sig om konsekvenserna innan vi vet vilka anläggningar som 
byggs.

Uppföljning
Behöver följas upp i samband med den ekonomiska redovisningen. De ekonomiska 
ramarna för bidraget kan behöva justeras åt endera hållet beroende på vilken 
efterfrågan som finns.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens beslut 
gällande modellfinansiering i enlighet med ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 221/2021, handlingsid: Ks 2021.4182.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 54/2021: 

Redovisa en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och föreningsliv att 
bygga till exempel utegym och hundrastgård, att redovisa under 2021 till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämnden § 94/2021:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom 
förvaltningens förslag till modellfinansiering i ärendebeskrivningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 221/2021:

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens beslut 
gällande modellfinansiering i enlighet med ärendebeskrivningen.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

Ks § 150 Dnr KS 2021/195

Uppdrag från kommunstyrelsen 
avseende vuxenutbildning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att redovisa hur 
samverkansarbetet gällande vuxenutbildningen har utvecklats samt hur arbetet framåt 
med yrkeshögskolan kan förbättras. Redovisningen ska ske i mars 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i samband med uppföljning av tertialrapport 1 att 
förvaltningen utreder olika möjligheter gällande vuxenutbildning. Förvaltningen har 
tagit fram en rapport där olika alternativ presenteras och värderas. Vidare innehåller 
rapporten fakta och bakgrundbeskrivningar.  Kommunstyrelsen beslutade att 
utredningen ska redovisas för styrelsen och familjenämnden.

Ekonomiska konsekvenser
Vuxenutbildning är ett strategiskt viktigt verktyg med stark koppling till kommunens 
ekonomi på längre sikt. En effektivt organiserad vuxenutbildning med hög kvalité är 
avgörande för kommunens tillväxtmöjligheter. 

Barnperspektivet
Ej direkt aktuellt i föreliggande ärende

Miljöperspektivet
Ej direkt aktuellt i föreliggande ärende

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att redovisa hur 
samverkansarbetet gällande vuxenutbildningen har utvecklats samt hur arbetet framåt 
med yrkeshögskolan kan förbättras. Redovisningen ska ske i mars 2022.
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Justerandes sign

§ 150 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 240/2021, handlingsid: Ks 2021.4265.

Uppdrag från kommunstyrelsen avseende vuxenutbildning, handlingsid: Ks 
2021.3696.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 54/2021:

Kommunstyrelsen beslutar godkänna tertialrapport 1 år 2021 och lägga den till 
handlingarna samt ge förvaltningen följande särskilda uppdrag; 

 Redovisa en modellfinansiering för att göra det möjligt för byalag och 
föreningsliv att bygga till exempel utegym och hundrastgård, att redovisa 
under 2021 till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

 Stimulera till fler testbäddar, att redovisa till kommunstyrelsen före oktober 
2021.

 Analysera och lämna förslag till möjliga samarbeten eller upphandling inom 
vuxenutbildning. Redovisas till familjenämnden och kommunstyrelsen under 
2021.

Familjenämnden § 107/2021:

Familjenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen om fortsatt arbete för en 
vuxenutbildning i samverkan mellan kommunerna Ystad, Sjöbo, Simrishamn och 
Skurup.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 240/2021:

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att redovisa hur 
samverkansarbetet gällande vuxenutbildningen har utvecklats samt hur arbetet framåt 
med yrkeshögskolan kan förbättras. Redovisningen ska ske i mars 2022.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden

Skolchef Johan Holmqvist
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
15 december 2021

Justerandes sign

Ks § 151 Dnr KS 2020/210

Yttrande över regionplan för Skåne 
granskningshandling 2022-2040

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom SÖSK:s gemensamma yttrande, 
handlingsid: Ks 2021.4352, med ändringen att stycket på sidan två om 
Simrishamnsbanan stryks.

Ärendebeskrivning
Sedan 2019 arbetar Region Skåne med att ta fram en regionplan för Skåne. I plan och 
bygglagen regleras att Stockholm och Skåne ska ta fram regionplaner som är 
vägledande för kommunernas planering i frågor där samsyn är angeläget.

Region Skåne har lämnat ut förslaget för granskning och önskar särskilt synpunkter 
på huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov och 
syfte som planen avser:

Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de 
skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och regionala 
planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invånarna. 
Regionplanen ska bidra till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Det 
öppna Skåne 2030. 

Kommunerna i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads har i samverkan tagit fram 
ett gemensamt yttrande över regionplanen.

Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan och arbetssätt. Förslaget bygger 
vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk 
planering sedan 2005. 

Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus 
på fysisk planering. Granskningshandlingen är ett förslag på regionplan och hur 
samarbetet kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. Granskningsförslaget 
presenteras digitalt i verktyget StoryMaps via följande länk:

Regionplan för Skåne 2022-2040 - granskningshandling (arcgis.com) 
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Justerandes sign

§ 151 forts.

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner samverkade under våren 2021 
om ett gemensamt yttrande över samrådshandlingen av Regionplanen. Nu, under 
hösten 2021, har kommunerna i samverkan tagit fram ett gemensamt yttrande över 
regionplanen. Yttrandet består av övergripande synpunkter, synpunkter som 
framförts tidigare som än saknas i planen samt mer detaljerade synpunkter på 
regionplanens olika avsnitt. Redaktionella synpunkter har lämnats direkt till 
arbetsgruppen för planen. 

Såsom regionplanen är uppbyggd återkommer vissa frågor under olika avsnitt. 
Yttrandet från sydöstra Skåne följer regionplanens struktur, varför vissa synpunkter 
återkommer under olika rubriker i takt med att de detaljeras. 

Ekonomiska konsekvenser
Detta ärende föranleder i sig inga kostnader, mer än att det är ett omfattande arbete 
som pågår med regionplanen. De tidsresurser som satsas för kommunernas 
engagemang i arbetet är relativt omfattande. Bara att läsa in sig på förslaget och 
skriva samma det gemensamma yttrandet har uppskattningsvis inneburit minst en 
veckas mantimmar i respektive kommun.

Barnperspektivet
I regionalplanen berörs arbetet med FN:s konvention om barns rättigheter och 
tydliggör att det är ett viktigt verktyg för att säkerställa barns rättigheter.

Miljöperspektivet
Regionalplanen berör både de svenska miljömålen, det långsiktiga målet för den 
svenska klimat- och energipolitiken samt FN:s hållbarhetsmål. Genom att säkerställa 
kopplingarna tar planen hänsyn till den långsiktiga hållbarheten i utvecklingen.

Uppföljning
Granskningsperioden startar i oktober 2021 och avslutas i december 2021. 

Regionalplanen ska sedan antas av Regionfullmäktige i juni 2022, planen kommer 
därefter att ses över och revideras en gång per mandatperiod. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut med 
undantag för skrivningen gällande Simrishamnsbanan i SÖSK:s yttrande då Tomelilla 
kommun inte vill ha med stycket om Simrishamnsbanan.
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§ 151 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 241/2021, handlingsid: Ks 2021.4266.

Yttrande över regionplan för Skåne granskningshandling VERSION 2021-12-06, 
handlingsid: Ks 2021.4352.

Regionplan för Skåne 2022-2040, handlingsid: Ks 2021.4118.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 47/2021:

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande, handlingsid: Ks 2021.1339.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 241/2021

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut med 
undantag för skrivningen gällande Simrishamnsbanan i SÖSK:s yttrande då Tomelilla 
kommun inte vill ha med stycket om Simrishamnsbanan.

_________

Beslutet skickas till:

Verksamhetsutvecklare hållbarhet, mobilitet Linda Wolski
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Ks § 152 Dnr KS 2021/172

Remiss regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 
2022-2033

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom SÖSK:s gemensamma yttrande, 
handlingsid: Ks 2021.4336.

Ärendebeskrivning
Region Skåne har under perioden 23 september 2021 - 9 januari 2022 skickat ut 
förslag till Regional infrastrukturplan på remiss till bland annat Skånes kommuner. 
Förslaget innefattar Skånes infrastruktursatsningar för åren 2022-2033.

Parallellt har Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att upprätta nationell plan för 
främst investeringar på järnvägsnätet och det nationella stamvägnätet. Den nationella 
planen omfattar även drift och underhåll samt bärighet och miljöåtgärder på hela 
vägnätet. Nationell och regional plan visar den sammanlagda bilden av 
infrastruktursatsningar i Skåne. 

På grund av ökade kostnader för infrastrukturinvesteringar i den nuvarande regionala 
planen år 2018-2029 har det inte varit möjligt att genomföra planen i önskad 
utbyggnadstakt. Inriktningen i den nya planen är att objekten i tidigare plan ska 
genomföras, och det ekonomiska utrymmet för nya investeringar är därför begränsat. 
Planen föreslår även en ökning av samfinansiering till järnvägssatsningar i den 
regionala infrastrukturen till den nationella planen. 

Den regionala cykelvägsplanen har nu integrerats i kommande plan. En ny 
finansieringsmodell för cykelvägar föreslås där planen ska samfinansiera cykelvägar 
längs statligt vägnät till 100%. I direktivet från regeringen fastslås att beloppsgränsen 
för namngivna investeringar höjs från 25 miljoner till 50 miljoner. Åtgärder under 50 
miljoner finansieras från potterna cykelinfrastruktur, kollektivtrafik och trafiksäkerhet och 
miljö. 
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§ 152 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Den regionala infrastrukturens utformning och funktion är av avgörande betydelse 
för den ekonomiska utvecklingen på såväl lokal, regional och nationell nivå. Att 
åstadkomma en infrastruktur som möjliggör bättre folkhälsa, ett välmående 
näringsliv, en lägre klimatpåverkan och en hållbar samhällsplanering är centralt för 
Tomelilla kommun och för Sydöstra Skåne. Yttrandet beskriver de satsningar som 
kommunen och Sydöstra Skåne anser behöver genomföras under den aktuella 
perioden för att stärka dessa förutsättningar. 

Barnperspektivet
Att tillhandahålla en infrastruktur som medger fler aktiva vardagsresor med gång, 
cykel och kollektivtrafik har stor betydelse för barns fysiska och psykiska välmående 
men även för deras fortsatta resvanor och klimat- och miljöpåverkan genom livet. 

Miljöperspektivet
Genom en högre andel gång, cykel och kollektivtrafik kan buller, mikroplaster från 
däckslitage, energiåtgång och markanvändning minska samtidigt som folkhälsan 
främjas. När trafikens utsläpp av gödande kväveoxider minskar så minskar också 
övergödningen av sjöar och hav. Ett lägre behov av parkering minskar behovet av 
hårdgjorda ytor och medger plats för bostäder eller gröna ytor som i sin tur minskar 
översvämningsrisken vid skyfall och förbättrar grundvatteninfiltrationen.

Att planera infrastrukturen med utgångspunkt från Parisavtalets 
utsläppsminskningsmål är viktigt både nationellt, regionalt och lokalt för att 
sammantaget lyckas undvika att den globala uppvärmningen överskrider den nivå 
som klimatforskare anger krävs för att avvärja ytterligare risker. 

Uppföljning
Remissunderlaget saknar beskrivning av kommande uppföljning. Genom nationella 
emissionsdatabasen kan genomförandet av den regionala såväl som den nationella 
infrastrukturplanens effekter på utsläppen följas upp. Påverkan på folkhälsa och 
näringsliv är svårare att följa upp pga. mångfalden av inblandande faktorer.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom SÖSK:s gemensamma yttrande, 
handlingsid: Ks 2021.4336.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 242/2021, handlingsid: Ks 2021.4267.

Ändringar efter SÖSK-kommitténs beslut yttrande RTI-plan för Skåne 2022-
2033_version 2021-11-26 (1) handlingsid: Ks 2021.4336.

Missiv - Remissförslag av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033, 
handlingsid: Ks 2021.3269.

Remissförslag av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033, 
handlingsid: Ks 2021.3270.

Tidigare behandling
Ksau § 242/2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna. 

_________

Beslutet skickas till:

Verksamhetsutvecklare hållbarhet, mobilitet Linda Wolski
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Ks § 153 Dnr KS 2021/129

Svar på motion angående tekniskt vatten 
till pooler

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau § 
149/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående 
tekniskt vatten till pooler med följande lydelse:
” På senare år har pool i trädgården blivit en allt vanligare syn i vårt område. 
Antingen anlägger man en pool eller så har man en pool ovan mark. Till en hyfsat 
billig peng kan man få en till synes enkel pool att svalka sig i en varm och solig 
sommardag. Men poolen ska varje år fyllas. Varje år är det samma sak. VA-enheter 
runt om i Skåne rapporterar om stora uttag av vatten, ganska snart införs 
bevattningsförbud när reservoarerna sinar. 

Vi lever i ett allt torrare klimat vilket gör att grundvattnet inte höjs i samma takt som 
tidigare. Risken är att vi i framtiden kommer få brist på dricksvatten. Att varje år fylla 
pooler med dricksvatten är inte rimligt. En ovanmarkpool som i de allra flesta fall 
fylls och töms årligen, rymmer allt från 2000 liter till 25 000 liter. Det är lätt att räkna 
ut att ett antal sådana slukar värdefulla mängder som gör bättre nytta i kökskranen 
eller i duschen. Våra vattenverk är heller inte dimensionerade för att producera 
vatten till pooler.

I Kristianstad kommun erbjuder man tekniskt vatten (renat avloppsvatten) till 
privatpersoner att använda för att fylla pooler. Vattnet är gratis, men man får själv 

ordna med tankbil och transporten hem. Detta är ett sätt att försöka spara ett 
värdefullt livsmedel, dricksvatten.

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående
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att Tomelilla kommun tillsammans med Simrishamns kommun utreder 
möjligheter och former för privatpersoner att använda tekniskt vatten 
att fylla pooler och till bevattning.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Som framgår av bifogat yttrande ställer sig Österlen VA AB positiva till denna 
tekniska lösning och har redan initierat en utredning. Förvaltningen är, såväl som 
motionärerna och bolaget, positiv till denna eventuella lösning. På så sätt kan vi 
minska slöseriet av ett livsmedel och möjliggöra för hållbarheten att ta ett kliv framåt.

Ekonomiska konsekvenser
Inga konsekvenser utifrån kommunens perspektiv.

Barnperspektivet
Inga konsekvenser.

Miljöperspektivet
Se bilaga; Yttrande från Österlen VA AB - motion angående tekniskt vatten, 
handlingsid: Sbn 2021.2197.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 222/2021, handlingsid: Ks 2021.4183.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 92/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2021: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 91/2021:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 222/2021:

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Ks § 154 Dnr KS 2020/221

Svar på motion - Öka folkhälsan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i 
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har den 9 december 2020 lämnat in en motion om att öka 
folkhälsan med följande lydelse:
”I samband med invigningen av de nya löparspåren vid sporthallen framförde 
idrottslärarna på Kastanjeskolan önskemål om att kommunen även bygger ett utegym 
i området. Med tanke på den nuvarande pandemin och rekommendationerna att inte 
besöka gym har efterfrågan på just utegym ökat. I Tomelilla finns det idag ett utegym 
i Kronoskogen och ett som Tomelilla IF byggt på idrottsplatsen. Tillgängligheten för 
de båda är begränsade. Det vore därför en god idé, precis som idrottslärarna på 
Kastanjeskolan framför att bygga ett vid sporthallen och konstgräsplanen. Ett gym 
som kan leda till ökad folkhälsa bland invånarna och som skolan kan använda i sin 
undervisning. Vidare skulle det säkert uppskattas av fotbollsklubbarna när de har 
vinterträningen på konstgräset.

I Simrishamns kommun har man gjort en satsning och byggt ett utegym i varje by. 
När nu alla byar i Tomelilla fått nya lekplatser borde nästa steg vara att komplettera 
dessa med ett gym.

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför

Att ett utegym byggs i anslutning till konstgräsplanen och sporthallen 

Att Tomelilla kommun planerar för utegym i anslutning till de nya 
lekplatserna i byarna.”

Yttrande från samhällsbyggnadsverksamheten
Förvaltningen har i sin tidigare tjänsteskrivelse framfört att ”Det pågår i dagsläget en 
diskussion mellan samhällsbyggnadsverksamheten och skolan om utveckling av 
området.
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Detta arbete innefattar bland annat ett utegym som ska anläggas mellan 
konstgräsplanen och det s.k. Hiet (skogsbeståndet i den västra delen av fastigheten.

När det gäller en fortsatt planering av utegym i anslutning till lekplatser i byarna så 
får verksamheten se över möjligheterna och återkomma med förslag till 
investeringsberedningen.”

Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021 att ” …återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.”

Sedan vår tidigare tjänsteskrivelse är situationen följande. Den dåvarande ledningen 
för skolan och gatu- och parkenheten kom överens om att gatu- och parkenheten 
skulle göra visst markarbete, vilket också är gjort. Därefter har skolledningen inte 
funnit finansiering till utegymmet. Samhällsbyggnadsverksamheten är dock positiv till 
förslaget att bygga ett utegym i det aktuella området.

Att bygga utegym i byarna är i linje med det förslag om modellfinansiering som är 
aktuellt. Vilken efterfrågan som finns av utegym är svårt att sia om, men rörelse och 
aktivitet är positivt för folkhälsan och medborgarnas livskvalité. Beroende på om 
byalagen/föreningarna ansöker i enlighet med det förslag som är framtaget så kan det 
bli verklighet. Oavsett ställer sig förvaltningen positiv till den andra att-satsen i 
motionen. 

Ekonomiska konsekvenser
Utökande av kommunala anläggningar ökar ofta drift- och underhållskostnaderna, 
frånsett de ekonomiska hälsovinster som antas tillkomma. Motionens förslag 
föranleder om fullmäktige beslutar att tillstyrka den att förvaltningen får återkomma 
till investeringsberedningen med förslag.

Barnperspektivet
Beslutet ökar möjligheterna för barn att aktivera sig och är helt i linje med 
barnperspektivet.

Placering av utegym nära lekplatser kan dock öka skaderisken för mindre barn om 
träningsredskapen uppmuntrar till lek.

Miljöperspektivet
Verksamheten ser ingen direkt påverkan på miljöperspektivet.

Uppföljning
Verksamheten ser inget behov av uppföljning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i 
ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2021, handlingsid: Ks 2021.4185.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 175/2020:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 35/2021:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besvara 
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 77/2021: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för 
vidare handläggning.

Samhällsbyggnadsnämnden § 93/2021:

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
i båda att-satserna i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2021:

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i 
ärendebeskrivningen.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Svar på Motion - Larmgrupp

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

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

Ärendebeskrivning
Helén Bladh (S) och Peter Boström (S) har lämnat in motion angående 
larmgrupp med följande lydelse:
”Hemtjänsten har ett pressat schema för att hinna med vårdtagarna. Ett larm direkt 
på morgonen från en vårdtagare kan lätt kullkasta hela dagens planering. Detta leder 
till stress för personalen, schema som inte kan hållas och vårdtagare som inte får sitt 
planerade besök enligt plan. 

För att minska stressen och förbättra arbetsmiljön för personalen inom hemtjänsten 
skulle en särskild grupp som i första hand kör på larm kunna inrättas. På så sätt 
frigörs tid för personalen att utan stress kunna arbeta med de planerade besöken och 
tiden med vårdtagarna får en högre kvalitet. 

Tomelilla kommun och de privata utförarna delar på nattpatrull och sjuksköterskor. 
Vi menar att man även skulle kunna dela på en larmgrupp på samma sätt. Om 
vårdtagarna redan på förhand vet att det är en särskild grupp som hantera larmen bör 
det inte leda till någon större oro att det kommer annan personal. Vi tror heller inte 
att det skulle utgöra någon större skillnad mot antalet personal de får träffa med 
nuvarande organisation. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 

att Tomelilla kommun inrättar en ”larmgrupp” inom hemtjänsten att 
hantera larm från brukarna. 

att Tomelilla kommun i förhandling med de privata utförarna upprättar ett 
avtal om en gemensam ”larmgrupp”.”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau § 154/2021) 
att remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande.

Förvaltningen, genom kvalitetschef Christel Nilsson, yttrar sig enligt följande:
I Tomelilla kommun har cirka 350 personer trygghetslarm.  Trygghetslarm är en 
insats enligt Socialtjänstlagen som innebär att den enskilde får en trygghetstelefon i 
hemmet. Syftet med insatsen är att den enskilde ska känna sig trygg och få hjälp från 
hemtjänsten om hen behöver hjälp med sin personliga omsorg och förflyttning, eller 
andra oväntade vardagssituationer men också få hjälp vid ett fall i bostaden. 

Drygt två tredjedelar av larmkunderna har trygghetslarmet just för tryggheten att veta 
att man kan få hjälp om man skulle bli sjuk. Övriga har daglig hjälp från hemtjänsten 
och använder trygghetslarmet för att få hjälp till toaletten eller med förflyttning. Vård 
och omsorgsnämnden garanterar larmanvändaren ett besök inom 30 minuter under 
dag-och kvällstid (07:00 till 21:00) när behov finns. 

Tomelilla kommun har upphandlat en larmcentral för att besvara alla inkomna larm 
dygnet runt. Operatören på larmcentralen, som är vårdutbildad, gör en bedömning 
om det behövs åtgärd på plats i hemmet eller om det är tillräckligt med samtalet för 
den som larmat. Under september överlämnade operatören i genomsnitt mellan 10 
och 14 larm per dag, från kl. 07:00 till 21:00. Dessa larm fördelas på fyra 
hemtjänstområden. Den orsakskod som är mest registrerad av operatören är ”hjälp 
till toaletten”. Det är då ofta överenskommet med hemtjänsten att brukaren 
använder lamklockan när han eller hon behöver gå på toaletten istället för att planera 
in fasta besök. De tider då flesta larmen kommer in oavsett område är under 
perioderna 10:00-14:00 och 16:00 till 21:00. 

Underlaget, den låga larmfrekvensen, visar tydligt att nuvarande organisering är både 
det mest kostnadseffektiva och tryggaste sättet att hantera trygghetslarmen på. 

 För de brukare som har det största behovet skulle förslaget medföra att 

- Personalkontinuiteten försämras. Brukaren vet inte vem som kommer när 
den behöver hjälp med sin personliga hygien och vid toalettbesök, de mest 
integritetskänsliga områden. 

- Otryggheten ökar. En larmgrupp kommer inte att kunna åka på alla samtida 
larm från alla fyra hemtjänstområden utan att väntetiden för åtminstone vissa 
ökar. Vård-och omsorgsnämndens värdegaranti om inställelsetid kan inte 
hållas.
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Som motionären beskriver finns det en risk att inkomna larm kan upplevas som 
stressande. Det vanligaste är dock att den personalen som ansvarar för att ta emot 
uppringningarna från operatören endast behöver kontakta den kollega som befinner 
sig närmst den som larmat. Hemtjänsten använder ett digitalt planeringssystem som 
innebär att man snabbt kan se var kollegerna befinner sig. Detta är ett väl inarbetat 
arbetssätt. 

Förvaltningen arbetar med heltidsarbete som norm och har därför de s.k. 
resurspassen som kan användas för att stötta upp vid arbetsanhopning på 
hemtjänstområden. 

Ekonomiska konsekvenser
Budgeten tillåter ingen utökning av tjänster. För att inrätta en särskild larmgrupp som 
bemannas av två personal 07:00 till 21:00 alla dagar i veckan behövs runt åtta 
personal. Då bemanningen på hemtjänstområden schemaläggs utifrån behovet finns 
det inte utrymme att släppa ifrån sig tjänster till en larmgrupp. 

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

Miljöperspektivet
En larmgrupp som enbart ska åka runt på larm i hela kommunen ökar bilkörningen 
vilket påverkar miljön.  

Uppföljning
Då motionen föreslås avslås sker ingen uppföljning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 225/2021, handlingsid: Ks 2021.4195.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 94/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 154/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för yttrande.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 46/2021:

Kommunfullmäktige beslutar avstyrka motionen om förslag till särskild larmgrupp.

Vård och omsorgsnämnden § 75/2021:

Kommunfullmäktige beslutar avstyrka motionen om förslag till särskild larmgrupp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 225/2021:

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

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

Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med Per-Martin Svenssons (M) förslag.

Votering begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Per-Martin Svenssons (M) förslag.

Nej-röst för Ida Bornlykkes (S) förslag.
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Omröstning
Med nio ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Per-
Martin Svenssons (M) förslag om avslag på motionen.

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

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

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Svar på motion - Cykeldestination

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion om Sydöstra Skåne som 
cykeldestination med följande lydelse:
”Cykeltrenden ökar i Sverige. Mellan september 2019 och motsvarande månad 2020 
ökade försäljningen av cyklar med 30%. Enligt branschorganisationen rör det sig inte 
enbart om ändrade resvanor till följd av pandemin, intresset att cykla har varit en 
uppgående trend de senaste åren och reslängden ökar.

Bland cyklister anses sydöstra Skåne som ett av de bästa områdena i landet att cykla 
på. Små/mindre vägar och naturen utgör en svårslagen kombination för cykling. 
Samtidigt ökar även intresset för mountainbike. De senaste åren har tre banor byggts 
i området och det finns många naturområden som är attraktiva.

Med de förutsättningar som finns för cykling borde kommunerna i sydöstra Skåne 
dra nytta av den pågående cykeltrenden och arbeta med att utveckla området som 
cykeldestination och cykelturism. Förutom att det förbättra folkhälsan skulle det även 
förbättra miljön.

Socialdemokraterna yrkar därför

att Tomelilla kommun tar initiativ, att tillsammans med övriga kommuner 
i sydöstra Skåne, utveckla vår region som cykeldestination.”

Förvaltningen, genom näringslivschef Henrik Lundblad, har yttrat sig enligt 
följande:
Förvaltningen föreslår att Tomelilla kommun tar initiativ till att utreda 
förutsättningarna för att utveckla Tomelilla och SÖSK till en ännu större 
cykeldestination.

Cykling och goda förutsättningar till cykling är positivt för tillgängligheten av och i 
Tomelilla kommun, vilket är bra ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, ökad 

rekreation för kommuninvånare och besökare, vilket är bra ur en folkhälsa och 
näringslivsperspektiv.
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§ 156 forts.

Förslag till aktiviteter skulle kunna vara att kartlägga, uppdatera befintliga och tänkta 
cykelleder/stråk, dess status samt hur de kommuniceras. Fördjupad dialog med 
nationella och regionala intresseorganisationer kring förutsättningarna av skapandet 
av och ett eventuellt innehåll och struktur för en ännu bättre cykeldestination samt 
en dialog med lokala och regionala föreningar. En viktig del blir att titta på aktörs 
och ansvarsfördelning mellan kommunala, regionala och nationella aktörer, 
föreningar och företag.

Ekonomiska konsekvenser
Ökad cykling torde vara positivt för folkhälsan och ha en direkt eller indirekt positiv 
effekt på dess kostnader. En ökad turism som konsekvens av 
destinationsutvecklingen torde vara positiv för näringslivet.

Aktiviteter för att förstärka destinationen kan innebära kostnader varför det i det fall 
det behövs föreslås att undersöka möjligheten till också externa medel. Där man 
skulle kunna titta på medel för processledning och eventuella investeringar. 
Förvaltningen anser att cykling och destinationsutveckling ligger väl i linje med olika 
stöd på nationell och internationellt plan.

Barnperspektivet
Ökad cykling torde vara allmänt positivt ur ett barnperspektiv där man kan få mer 
eller mindre positiva effekter direkt eller indirekt också beroende på hur 
destinationen förstärks och utvecklas där man till exempel kan se ”pumptracken” i 
Smedstorp som en delkomponent som på ett direkt sett haft en positiv effekt.

Miljöperspektivet
Cykling har relativt majoriteten av andra färdmedel en begränsad negativ 
miljöpåverkan, vilket också gäller om man upplever Tomelilla som turist. Eventuell 

§ 244 forts.

negativ miljöpåverkan skulle kunna uppstå vid transport till destinationen där man i 
destinationsarbetet bör arbeta för tydliga kopplingar till exempel kollektivtrafiken.

Uppföljning
Förvaltningen föreslår att man tar fram en förundersökning baserat på samtal med 
experter och intressenter enligt ovan och en möjlig plan framåt och presenterar detta 
inom 3 månader.
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§ 156 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2021, handlingsid: Ks 2021.4271.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 51/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 108/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2021:

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Ks § 157 Dnr KS 2021/97

Statistikrapport för ej verkställda 
gynnande beslut inom SOL och LSS 2:a 
kvartalet 2021

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

Ärendebeskrivning
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 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 LSS och 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång 
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men 
tackat nej räknas dagarna från erbjudet datumet till verkställt datum enligt praxis från 
tidigare domar. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid 
riskerar att tilldömas vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a. 

Två nya ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO under 
perioden.

Beslut som har rapporterats som ej verkställt under perioden. 
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-09-30 
128 dagar. Väntetiden beror på resursbrist.

Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-09-30 136 
dagar.

Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar.

Tidigare redovisning. Inga tidigare redovisade ej verkställda beslut inom SoL eller 
LSS under 2021.
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§ 157 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun kan få betala en sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt 
länge med att verkställa ett beslut

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

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

Uppföljning
Uppföljning ska enligt LSS-lagstiftningen ske en gång per kvartal. Nästa 
avrapportering kommer avse fjärde kvartalet 2021-

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232 handlingsid; Ks 2021.4193.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 78/2021:

Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2021:

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

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Ks § 158 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Leif Sandberg (C) som 
ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott och från Per-Martin 
Svensson (M) som 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar entlediga Leif Sandberg (C) från uppdraget som 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen beslutar entlediga Per-Martin Svensson (M) från uppdraget som 
1:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen beslutar utse Per-Martin Svensson (M) till ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott fr o m 1 januari 2022.

Kommunstyrelsen beslutar utse Leif Sandberg (C) till 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott fr o m 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Leif Sandberg (C) har den 8 december 2021 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Per-Martin Svensson (M) har den 8 december 2021 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.
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§ 158 forts.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Leif Sandberg (C) som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
och från Per-Martin Svensson (M) som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, handlingsid: Ks 2021.4269.

_________

Beslutet skickas till:

Leif Sandberg (C)

Per-Martin Svensson (M)

Löneenheten Ystad

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl
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Ks § 159 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau 24 november 
2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Ystad-Österlenregionens miljöförbund – Revisorernas bedömning av 

delårsrapporten 2021-08-31.

2. Protokoll den 28 oktober 2021, §§ 73-80 från vård och omsorgsnämnden.

3. Rapport från Brå – Politikernas trygghetsundersökning 2021.

4. Protokoll den 25 oktober 2021, §§ 51-53 från revisorerna.

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 2021-10-25 § 119 - 
Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning.

6. Protokoll den 11 oktober 2021 från Direktionen för Kommunalförbundet 
AV Media Skåne.

7. Minnesanteckningar den 29 oktober 2021 från Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund.

8. Protokoll den 11 november 2021, §§ 52-29 från vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott.

9. Protokoll den 3 november 2021, §§ 198-214 från kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.
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§ 159 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2021 handlingsid: Ks 2021.4194.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2021: 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

_________
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Ks § 160 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau 1 december 
2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll nr. 4 den 26 augusti från Tomelilla Industriaktiebolag 

styrelsesammanträde.

2. Protokoll nr. 5 den 28 oktober 2021 från Österlenhem AB 
styrelsesammanträde.

3. Protokoll nr 5 den 28 oktober 2021 från Tomelilla Industriaktiebolag 
styrelsesammanträde. 

4. Protokoll den16 november 2021 §§ 54-61 från Revisorerna.

5. Protokoll den 11 november 2021 §§ 11-18 från Valnämnden.

6. Protokoll den 11 november 2021 §§ 48-56 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd.

7. Protokoll den 15 november 2021 §§ 73-97 från ÖKRAB.

8. Protokoll den 11 november 2021 §§ 74-81 från Österlen VA aktiebolag.

9. Minnesanteckningar den 29 oktober 2021 förda vid ägarsamråd i Sydskånes 
avfallsaktiebolag SYSAV.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.
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§ 160 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 246/2021 handlingsid: Ks 2021.4272.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 246/2021:

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

_________
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