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TOMELILLA KOMMUN
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Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign

Övriga närvarande:
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Kommunsekreterare Thomas Lindberg

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

§ 120 Ändringar i föredragningslistan 
§ 121 Dialoger och informationsärenden
§ 122 Redovisning särskilda uppdrag budget 2021 – Familjenämnden
§ 123 Linjelagd skolskjuts
§ 124 Remissvar - Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid 

upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
§ 125 Yttrande över Trafikverkets förslag på nya föreskrifter för väg 9
§ 126 Svar på motion - Erbjud vård- och omsorgsstudenter provanställning vid 

avklarade studier
§ 127 Svar på motion - Resurspool Vård och omsorg
§ 128 Svar på motion angående kompetensförsörjningsplan
§ 129 Anmälningsärenden ksau 23 juni 2021
_________
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Justerandes sign

Ksau § 120    

Ändringar i föredragningslistan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Efter förslag av Sara Anheden (S) beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om 
följande ändring i föredragningslistan:

Punkt 4 ”Ändring av bolagsordning, Österlen VA” utgår.

Vidare tillkommer informationspunkter från kanslichef Johan Linander, HR-chef 
Johan Lexfors och näringslivschef Henrik Lundblad under punkt 3 ”Dialoger och 
informationsärenden”.

_________
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Ksau § 121 Dnr KS 2021/3

Dialoger och informationsärenden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
 Säkerhetssamordnare Helena Berlin informerar bland annat om sommarens 

trygghetsskapande arbete.

 Kommunpolis Per Hansson informerar om situationen i kommunen och 
uppger att det har varit lite bekymmer med nattbad vid Välabadet och 
Spjutstorpsbadet. Dock har ingen skadegörelse förekommit. Vidare 
informeras om polisens möte med socialtjänsten inför sommaren.

 Säkerhets- och beredskapschef Gabriella Westheim informerar bland annat 
om sitt arbete och planerna för att bygga upp en robust organisation för 
säkerhet och beredskap.

 HR-chef Johan Lexfors informerar bland annat om att konverteringstjänster 
(visstids- till tillsvidaretjänster) ska sänkas från 24 månader till 18 månader 
från den 1 oktober 2021. Vidare informeras om tvist mellan SKR och 
vårdförbundet angående för sent beviljad semester 2020 samt att Josefin 
Brumme kommer att sluta på HR-enheten och övergå till Österlen VA.

 Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om 
Munkekonomi – förhållandet mellan ekonomisk prestanda och människors 
behov, att kommunen sökt samarbete med RAIS samt att kommunen blivit 
tillfrågad att vara med i en förstudie med Larmteknik med möjligheter att 
implementera och vara med i ett större projekt, främst inom vård och 
omsorg, i Sverige. Slutligen informeras om planerad plan- och 
utvecklingsavdelning i kommunen.

 Näringslivschef Henrik Lundblad informerar bland annat om möten och 
fördjupade samarbeten med Miljöförbundet och Ystads kommun gällande 
digitalisering.

 Kanslichef Johan Linander informerar om formerna för kommunens olika 
möten i höst och uppger att Region Skåne har bestämt den 15 september 
som startdatum för fysiska möten. Mötet enas om att preliminärt bestämma 
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§ 121 forts.

samma datum men att närmare riktlinjer kommer att ges efter 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 augusti.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.2381.

_________
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Ksau § 122 Dnr KS 2019/199

Redovisning särskilda uppdrag budget 
2021 - Familjenämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar godkänna familjenämndens redovisning av särskilda 
uppdrag – budget 2021.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Beslut Kf § 141/2020

Familjenämnden ges i uppdrag att utreda vad som kan vara lämpliga ytterligare 
stödåtgärder för individer som inte har den förväntade utvecklingen i SFI och att 
tillse att arbetslinjen med arbetsformerna mellan IFO och AME utvärderas och till 
TB1 återkommer med förslag på möjlig förändring, med positiv målsättning att fler 
snabbare ska ut i egen försörjning och/eller utbildning.

Familjenämnden ges i uppdrag att genom Nyföretagarcentrum höja medvetenheten 
hos eleverna i åk 7-9 kring egenföretagande, 0,05 mnkr.

Uppdraget att starta upp Familjecentral i enlighet med avsiktsförklaring kvarstår. 
Finansiering genom sociala investeringsfonden

Verksamheternas redovisning
Individ- och familjeomsorgen
Pågående insatser som stöd till språksvaga
Jobbsökarverkstad: Arbetsmarknadsenheten (AME) arbetar individuellt eller i grupp 
med fokus att ge stöd i arbetssökandet. Här ges individen hjälp med att skriva CV, 
träna på arbetsintervju, skapa förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut och göra 
studiebesök på arbetsplatser. 

Gruppaktivitet för språksvaga: I samarbete med studieförbunden genomförs 
gruppaktivitet för språksvaga. Fokus är att träna svenska språket, genom att diskutera 
och att argumentera tillsammans. Fokus är också att få ökad kunskap om 
arbetsmarknaden i Sverige. Denna aktivitet kan vara ett komplement till SFI studier 
för att påskynda progressionen i svenska språket. 
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§ 122 forts.

Praktik /arbetsträning: AME arbetar med att få ut deltagare i praktik och 
arbetsträning för att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Vi har ingen 
kompetens för att själva kunna arbetsprövningsbedömningar, utan i de fall behöver 
vi kontakta Försäkringskassan, som ansvarar för att göra dessa utredningar. Den 
största arbetsgivare för praktikplatser är i nuläget Erikshjälpen där vi har cirka 15 
deltagare. 

Extratjänster: På uppdrag från Arbetsförmedlingen arbetar AME med att få ut 
personer i extratjänster. Platser för extratjänster ska vara internt i Tomelilla kommun. 
I dagsläget har vi cirka 25 personer i anställning. I februari har Arbetsförmedlingen 
fattat beslut om att pausa alla nya beslut samt att ej förlänga pågående beslut. Nu är 
fokuset att stärka de individer som har en extratjänst så att de har större 
förutsättningar att komma ut i självförsörjning efter avslutad anställning. 

Servicelaget: Gör interna uppdrag i kommunen exempelvis gaturenhållning, skötsel 
av grönytor, flytthjälp, måleriarbete, mindre snickeri-uppdrag, transporter och 
liknande.  Servicelaget består idag av 4 personer med lönebidragsanställningar. 

Språkplikt
Den 1 april 2021 trädde lagen ”språkplikt” i kraft.  Denna lag innebär att en person 
som har ekonomiskt bistånd vid behov ska delta i SFI för att anses stå till 
arbetsmarknadens förfogande.  Det kan dock finnas sociala eller hälsomässiga skäl 
som kan ge rätt till försörjningsstöd utan krav på språkutbildning. Vidare har man i 
denna lag även stramat åt kravet på närvaro / frånvaro samt vad som anses vara en 
giltig frånvaro. Omfattas man av språkplikten anses det inte godtagbart att vara 
frånvarande för ett tandläkarbesök då detta hade kunnat genomföras på annan tid då 
den enskilde inte bedriver studier. Den nya lagstiftningen ger handläggaren en större 
möjlighet att säkerställa att den enskilde följer sin studieplan mer exakt. Ett redan 
påbörjat arbete med att följa den enskildes progression och närvaro på SFI, och kan 
med lagen på vår sida ge konsekvenser gentemot försörjningsstöd om man brister i 
planering. 

Arbetslinjen försörjningsstöd och AME
När det finns ett behov av sysselsättning hos en person med ekonomiskt bistånd så 
skrivs omgående en remiss till AME för att vidare arbeta med personen mot 
självförsörjning. 

Under 2020 har det varit fokus på att arbeta mot krav på sysselsättning för rätten till 
ekonomiskt bistånd. Deltagare, arbetsmarknadscoach och socialsekreterare, gör en
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§ 122 forts. 

arbetsplan för den sökande, då skapas en tydlig planering på vad som förväntas av 
den enskilde samt vad behoven är för att personen ska komma ut i egen försörjning. 

Hösten 2020 gjordes ett stort arbete med att kartlägga processen mellan handläggare 
för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten. Förbättringar har gjorts med 
fokus på att den enskilde fortare ska komma igång i planering på AME, ökad samsyn 
utifrån planering, tydlighet i vem gör vad samt vad är kraven för att ha rätt till fortsatt 
försörjningsstöd. 

Utvärdering
Det har visat sig att denna process fallit väl ut. Genom ett nära samarbete mellan 
Försörjningsstöd och AME kan vi konstatera att insatser snabbt påbörjas för den 
enskilde. Det har också visat sig positivt att ha ett gemensamt möte där man 
gemensamt med den enskilde gör genomförandeplanen. Resultatet har blivit ökad 
samsyn i planering för deltagaren och att rollfördelning tydliggörs för den enskilde. 

Deltagare: 

Totalt 43 personer inskrivna på AME (2021-04-20)

 Kvinnor: 26 st.
 Män: 17 st.

Av dessa 43 personer är 14 personer språksvaga 

 71 % kvinnor 
 29 % män 

Arbetslinjen AME och andra enheter
Arbetsmarknadsenheten har under våren 2021 påbörjar ett samarbete med 
Rekrytering och Bemanningsenheten (RoB) i Tomelilla kommun. Målet är att fånga 
upp deltagare på AME som kan vara lämpliga för sommarvikariat. Deltagaren ges 
möjlighet till praktik hos en arbetsgivare i kommunen, än så länge har det varit inom 
äldreomsorgen. Under praktikveckorna görs uppföljningar från arbetsmarknadscoach 
för att stödja och följa upp hur det fungerar på arbetsplatsen. Efter avslutad praktik 
görs en avstämning mellan alla inblandade parter. Har praktiken fallit väl ut erbjuds 
den enskilde sommarvikariat på arbetsplatsen. På så sätt skaffar sig deltagaren en 
arbetslivserfarenhet samt blir självförsörjande under åtminstone en period. 

Arbetsmodellen har stora vinster och man jobbar aktivt för att utveckla samarbetet 
med RoB. Målsättningen är att göra liknande upplägg inom fler verksamheter och 
därmed kanske även matcha den enskildes bakgrund, kompetens och förutsättningar. 
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I dagsläget finns två pågående projekt tillsammans med ÖSF. Projekten drivs med 
ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.  SFI för föräldralediga är ett projekt som 
sträcker sig perioden 2020-08-01--2021-07-31. Projektet riktar sig mot språksvaga 
som är föräldralediga och därmed har pausat sina SFI studier. Genom detta projekt 
ges de möjlighet att komma till ett socialt sammanhang och träna svenska språket för 
att bibehålla svenskan, och därmed lättare kunna återgå till studier efter avslutad 
föräldraledighet. 

Coachning mot arbetsmarknaden är ett annat projekt som sträcker sig perioden 
2021-01-01--2021-12-31 och riktar sig mot personer som är i etableringen eller nyss 
avslutat sin etableringsperiod. I detta projekt ges individer möjlighet att komma ut i 
praktik under tiden man studerar SFI för att skapa sig arbetslivserfarenhet och knyta 
an kontakter i arbetslivet. 

Det är i dagsläget cirka 100 elever som studerar SFI på Österlens folkhögskola samt 
17 personer som studerar i Ystad. Det finns idag ett nära samarbete med skolorna 
där man på individnivå följer varje elevs progression och är delaktig i varje individs 
planering. 

Det finns även ett pågående samarbete med näringslivet där det jobbas aktivt för att 
knyta kontakter med andra arbetsgivare i Tomelilla för att kunna matcha lämpliga 
arbetsplatser mot deltagarens behov när det gäller praktik och arbetsträningar. 

AME och studieförbunden samarbetar aktivt och bedriver gruppverksamhet med 
syfte att förbättra svenska språket och stärka språksvagas möjlighet att komma ut på 
arbetsmarknaden. Även under pandemin har denna aktivitet fortlöpt, dock i digital 
form. 

Tomelilla ingår i ett ESF- och Finsamprojekt, som startat upp i februari 2021. 
Projektet har fokus på de som behöver stöd i att komma igång och vidare i sin 
utveckling. Möjligheternas väg samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, SÖSK kommunerna och region Skåne. I detta projekt har vi 
möjlighet att remittera de som anses behöva ytterligare stöd än vad de idag kan 
erbjudas i våra verksamheter. Det så är många remitterande parter, vilket också leder 
till att det är begränsat i antal deltagare i projektet. Detta gör att vi trots denna 
möjlighet inte upplever att vårt behov av insatser för denna målgrupp, är uppfyllt. 

Planerade åtgärder för 2021
I samband med regelbundna uppföljningar kan vi se att en målgrupp som är 
utmärkande är de som är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning. Det är ofta långvarig 
sjukskrivning med psykisk ohälsa som grundproblematik. Det finns en idé som är 
under utredning och det är hur man kan använda Grön Arena för ändamålet.  Det 
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som identifieras snabbt är att handläggarna saknar kompetens kring psykisk ohälsa 
och återhämtning.

Vidare har socialsekreterarna på ekonomiskt bistånd, under 2020 arbetat fram en 
modell för ett projekt tillsammans med socialpsykiatrin. Målet med modellen är att 
när försörjningsstöd identifierat personer med långvarig sjukskrivning utan övriga 
insatser (exempelvis boendestöd) ska socialsekreterare kunna planera för individuell 
anpassad insats från socialpsykiatrin med syfte att bryta sitt långvariga mönster med 
sjukskrivning för den enskilde. En socialpedagog ska komma in och arbeta med den 
enskilde i syfte att komma ett steg närmare att bli fri från sjukskrivning och bli redo 
för en remiss vidare till AME eller annan lämplig insats. Det som skiljer sig åt i 
projektet gentemot om den enskilde själv ansöker om boendestöd hos 
socialpsykiatrin är att detta görs i samråd med den enskilde, läkare och 
socialsekreterare och blir en del av planeringen för att ha rätt till försörjningsstöd. 
Målsättningen har varit att komma igång under hösten 2020, men på grund av ökade 
volymer inom socialpsykiatrin så har det ännu inte kommit igång. Därför arbetar man 
nu för att hitta lösningar och kanske börja i mindre skala för att möjliggöra att pröva 
modellen. 

De som har en extratjänst och är språksvaga har avsatt 2 dagar per vecka för att 
studera svenska. Av dessa två dagar så har eleverna begränsad lärartid till 3 timmar 
per dag. Detta infördes med anledning av pandemin, men kommer fortsätta även 
efter pandemin. Planen är eventuellt att ge möjlighet för dessa elever att kunna 
komma till AME och förlägga resterande studietimmar på AME för att med 
stöttning av arbetsmarknadscoach och studiehandledare ges bättre förutsättningar 
och mer insyn i progressionen för studierna. 

Åtgärder vi tror skulle stärka egen försörjning ytterligare

 Kompetensutveckling till socialsekreterarna för att kunna arbeta med 
målgruppen långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa eller 
neuropsykiatriska sjukdomar som gör det svårt att komma ut på reguljära 
arbetsmarknaden. 

 KAA – Har idéer och önskemål att kunna bedriva mer förebyggande arbete, 
bygga upp fler samverkanskanaler, genomföra gruppaktiviteter för att stötta 
ungdomarna att komma vidare samt arbeta mer aktivt för att få ut dem i 
praktik och kunna ha nära uppföljningar och handledning under 
praktikperiod. Genom att arbeta förebyggande och mer aktivt med denna 
målgrupp ges vi möjlighet att stärka ungdomen innan de anses vara ”vuxna” 
och ska klara sig själv. Vi har i detta uppdrag möjlighet att vägleda dem rätt 
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för att undvika att de efter skolgång inte har egen inkomst och därmed söker 
ekonomiskt bistånd.

 Jobba förebyggande mot arbetslöshet i Tomelilla kommun. Vi kan se en stor 
vinst i att kunna erbjuda alla Tomelilla kommuns invånare stöd och stöttning 
i arbetsrelaterade frågor. Detta för att kunna fånga upp invånare i kommunen 
som är arbetslösa eller på väg att bli det. Genom att börja jobba med denna 
målgrupp, kan vi öka chanserna att de förblir självförsörjande, och därmed 
minimera risken att de hamnar på försörjningsstöd. 

 Ge ökad möjlighet till språkpraktik kombinerat med studier. För att kunna 
matcha praktikplats efter behov finns ett önskemål om utökad samarbete 
med kommunala verksamheter.

 Servicelaget består idag av 4 personer med lönebidragsanställningar samt en 
arbetsledare. I nuläget är det en pågående insats som löpt på sedan 
Arbetsmarknadsenheten startade upp 2017. Vi ser att det finns mer utveckla 
av verksamheten för att då öka antalet deltagare men det förutsätter 
eventuellt andra lokaler att nyttja och troligtvis behöver arbetsledningen ökas.

Framtid
I betänkandet (SOU 2020.66), Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk, föreslås bland 
annat följande förändringar för SFI som kommer att påverka verksamheten positivt 
på många sätt.

 Stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt allmänna 
råd för systematiskt kvalitetsarbete inom Komvux.

 Förstärkta granskningar av SFI-verksamheter på anordnarnivå samt av 
kvalitetsarbetet inom SFI.

 Förbättrad statistik om bland annat studieresultat och kostnader.

 Ett så kallat kommunalt språkansvar som ska stödja kommunerna och skärpa 
befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och stödja 
individer att påbörja och slutföra hela SFI-utbildningen.
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 Tidsbegränsad SFI-utbildning (4 år med möjlighet till individuell förlängning) 
och fastställda kurstider.

 Ändamålsenliga individuella studieplaner och progressionsplanering.

 Obligatorisk kartläggning av litteraciteter samt bedömningsmaterial för 
undervisningen: Bygga svenska vux.

 Reglering av distansundervisning inom SFI.

 Olika former av kompetensutvecklingsinsatser specifikt för SFI och övriga 
Komvux.

 En plan för ökade behörighetskrav för lärare i SFI.

 Profilering mot vuxenutbildning av högskolekurser i svenska som andraspråk.

 Forskarskola och medel för praktiknära ämnesdidaktisk forskning om vuxnas 
lärande av och på svenska som andraspråk inom Komvux.

Statistik för hur lång tid SFI-studier tar i genomsnitt: 

Nationellt Ystad Österlens 
folkhögskola

SFI A 40  Har inga 
studerande på 
denna nivå

36

SFI B 30 41 53

SFI C 29 30 52

SFI D 23 27 59

 Ystad och Österlens folkhögskola (ÖSF) har olika system hur de administrerar och därför kan 
motsvarande siffror ej tas ut. Det som ses här ovan är Ystad; totalt antal veckor på slutförd utbildning. 
ÖSF: Pågående kurs men hittills uppnått dessa antal veckor. Oklart när kursen kommer avslutas. 
Resultatet från ÖFS är ett medianvärde

12



Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
23 juni 2021

Justerandes sign

§ 122 forts.

Barn och utbildning

Vad gäller uppdraget om att höja medvetandegraden hos våra 7-9 elever på 
Kastanjeskolan med Nyföretagarcentrums hjälp så har denna insats försenats på 
grund av pandemin. Kastanjeskolan har under våren 2021 haft en minst sagt 
annorlunda termin som inleddes med distansundervisning för alla elever under två 
veckor. Fortsättningen av vårterminen har inneburit fortsatt undervisning på distans, 
helt (vid uppmaning från smittskydd Skåne) eller till delar (succesiv återgång efter 
veckor helt på distans). Under dessa förutsättningar har ett arbete med 
Nyföretagarcentrum fått skjutas framåt till höstterminen 2021.

Vad gäller startande av familjecentral har förvaltningen genomfört utredningar vilka 
sammanställts i en rapport. Rapporten har behandlats i familjenämnden vid två 
separata nämndsmöten. Rapporten är framtagen i dialog med inblandade aktörer, dvs 
Capio (mödravården), Region Skåne och Tomelilla kommun (Barn-och utbildning 
samt Individ och familj). Medverkande representanter från Capio och Region Skåne 
bedömer att rapporten utgör tillräckligt underlag för att de ska kunna fatta ett 
eventuellt beslut om att gå från avsiktsförklaring till samverkansavtal. Capio och/eller 
Region Skåne har inte återkommit med besked, än. I rapporten redovisas 
uppskattade kostnader för en familjecentral såväl avseende drift som investering. 
Familjenämnden har med stöd av rapporten lyft dessa kostnader i nämndens 
budgetyttrande och som ett separat investeringsäskande till budgetberedningen.

Ekonomiska konsekvenser
Det är av stor vikt att verksamheten arbetar effektivt, långsiktigt och med utveckling 
av nya insatser som leder till ökad självförsörjning. Vidare kommer projekteringen 
och avtal om kommande familjecentral att få ekonomiska konsekvenser men 
kostnaderna uppvägs av nyttan för medborgarna.

Barnperspektivet
Barns utveckling påverkas av föräldrar som inte är självförsörjande på flera områden. 
Att växa upp i ekonomisk utsatthet får inte enbart materiella konsekvenser utan 
påverkar barns möjligheter inom en rad olika områden, inte minst socialt där bristen 
på pengar kan leda till utanförskap. Forskning visar även på samband mellan 
ekonomisk utsatthet och svagare skolprestation, samt risk för missbruk och 
kriminalitet i vuxenlivet. En ständig oro över pengar kan även påverka kvaliteten på 
föräldraskapet, något som skulle kunna förklara det starka samband som finns mellan 
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ekonomisk utsatthet och alla former av misshandel och vanvård av barn, liksom 
omhändertagande av barn.  Barn som växer upp i familjer som får ekonomiskt 
bistånd har visat sig även få svårare att etablera sig på arbetsmarknaden som vuxna. 

Föräldrar är viktiga för barns utveckling och hälsa. Många faktorer i samhället kan 
påverka förmågan att vara en bra förälder. Detta är särskilt viktigt för nya föräldrar i 
Sverige. Möjligheten att som förälder ta till sig information i olika sammanhang är 
därför viktig, för att skydda barnet samt ge barnet förutsättningar att vara trygg, 
kunna utvecklas och må bra.

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

Uppföljning
Uppdragen kommer att följas upp till kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att godkänna familjenämndens redovisning och skicka den 
vidare till kommunfullmäktige.

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

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

 

_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Ksau § 123 Dnr KS 2021/124

Linjelagd skolskjuts

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutkott beslutar remittera ärendet till familjenämnden för 
utredning av förutsättningarna för linjelagd skolskjuts och att återrapport till 
utskottet ska ske i november 2021. 

Ärendebeskrivning
Frågan om linjelagd skolskjuts diskuteras.

Beslutsunderlag
Kollektiv Linjelagd skolskjuts presentation Ö Göinge kommun, handlingsid: Ks 
2021.2395.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till 
familjenämnden för utredning av förutsättningarna för linjelagd skolskjuts och att 
återrapport ska ske i november 2021.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Familjenämnden
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Ksau § 124 Dnr KS 2021/126

Remissvar - Genomförande av ändringar 
i direktivet om miljökrav vid upphandling 
av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Regeringen har genom infrastrukturdepartementet presenterat Remiss av 
Promemoria: Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling 
av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Diarienummer: I2021/00867

Senast 2021-06-28 ska yttrande över remissen vara inskickat. Här finns handlingarna 
https://www.regeringen.se/remisser/2021/03/remiss-av-promemoria-
genomforande-av-andringar-i-direktivet-om-miljokrav-vid-upphandling-av-bilar-och-
vissa-kollektivtrafiktjanster/ 

Promemorian föreslår att ett antal ändringar ska ske i lagen (2011:846) om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik, samt i förordningen (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar. 

Den föreslår också en ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
tjänster inom transportområdet. 

Kommuner och regioner påverkas av förslagen vid upphandling av fordon för 
verksamhet som bedrivs i egen regi och vid upphandling av tjänster som färdtjänst, 
sjukresor, skolskjutsar, post- och budtjänster samt sophämtning. 

I den nuvarande definitionen är miljöbilar samma sak som de bilar som berättigar till 
bonus vid inköp. En miljöbil får släppa ut som mest 60gram koldioxid per kilometer 
ur avgasröret, eller är utrustad med teknik för drift med annat gasbränsle än gasol. 
Detta innebär att alla nya elbilar, vätgasbilar och biogasbilar samt de laddhybrider 
som släpper ut högst 60g CO2/km definieras som miljöbil. 

De ändringar som föreslås i promemorian innebär att en miljöbil ska vara samma sak 
som ett rent lätt fordon. Begreppet definieras på så sätt att till och med år 2025 får 
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koldioxidutsläppet ur avgasröret vara högst 50g CO2/km. Efter 2025 får ett rent lätt 
fordon inte ha några koldioxidutsläpp alls. 

Detta innebär att alla elbilar och vätgasbilar, samt vissa laddhybrider klarar gränsen 
till och med 2025, därefter definieras enbart elbilar och vätgasbilar som miljöbilar. 

Biogasbilar kommer om förslaget går igenom inte längre att definieras som miljöbilar. 

EU-direktivet innebär att 38,5 procent av de bilar som köps eller leasas måste 
uppfylla kraven på ”ren lätt bil”. Resterande 61,5% av bilarna får vara av annat slag. 

Tomelilla kommun välkomnar en tydlig ambition att öka elektrifieringen av 
fordonsflottan, men anser inte att elektrifieringssatsningen ska ske på bekostnad av 
den satsning som redan är genomförd för att använda biogas i fordonsflottan.

Exkluderande av biogasdrivna bilar riskerar att leda till minskat intresse för att 
upphandla biogasdrivna fordon och minskad efterfrågan på biogas som drivmedel. 
Både el och biogas behövs för att nå det nationella målet om en fossiloberoende 
fordonsflotta till 2030. 

För en landsbygdskommun som Tomelilla har biogasdrivna fordon en stor betydelse 
för kommunens omställningsarbete. Biogasen är en del av det cirkulära systemet och 
är bland annat viktig för lantbrukets klimatomställning. Genom lagt förslag slår 
regeringen undan benen på biogasens framtid samtidigt som biogasens klimatnytta 
förringas. 

Tomelilla kommunen anser att begreppet miljöbil, som definieras i 3 § i Förordning 
(2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar, ska omfatta 
bilar som drivs med biogas. 

Tomelilla kommun är därmed negativ till det förslag till förändring som föreslås. 

Ekonomiska konsekvenser
Om promemorians förslag att biogasdrivna fordon inte ska definieras som miljöbilar 
går igenom kommer det att innebära en omställningskostnad för att byta ut 
förvaltningens fordonspark. Detta för att uppnå målet om att Tomelilla ska bli en 
fossilbränslefri och klimatneutral kommun. 
Biogasdrivna fordon utgör idag cirka 65% av fordonsflottan, biogasbilar har utgör 
största delen av fordonsflottan eftersom dagens elbilar inte kan möta behovet 
kopplat till laddning och avstånd.

Barnperspektivet
Ingen direkt påverkan på barnperspektivet. 
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Miljöperspektivet
Promemorians förslag kopplat till biogasens förutsättningar riskerar att bromsa eller 
helt avsluta arbetet med biogas. Biogas ger förutsättningar för bland annat lantbruket 
att minska sin klimatpåverkan. Biogas är en del av det cirkulära systemet och ger 
förutom biogas även biogödsel, en dubbel klimatnytta. 

Uppföljning
Uppföljning av regeringens fortsatta arbete och förslag till definition av miljöbil. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 2021.2397.

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och 
vissa kollektivtrafikstjänster, handlingsid: Ks 2021.2396.

_________

Beslutet skickas till:

Regeringskansliet - Infrastrukturdepartementet
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Yttrande över Trafikverkets förslag på 
nya föreskrifter för väg 9

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med SÖSK:s yttrande i 
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner har fått en remiss gällande förslag till 
nya föreskrifter för väg 9, Skåne län samt upphävande av Vägverkets föreskrifter 
(VVFS 2009:262) om hastighetsbegränsning på väg 9 i Skåne län. Remissen omfattar 
väg 9 i Skåne sträckan Trelleborg - Brösarp och innehåller förslag till nya föreskrifter 
med tillhörande konsekvensutredning. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 
1 december 2021. Synpunkter på remissen ska skickas till Trafikverket senast den 31 
augusti 2021.

Bakgrunden till förslaget utgår ifrån nollvisionen, som utgör en strategi för att forma 
ett säkert vägtransportsystem. Trafiksäkerhetsarbetet med nollvisionen i fokus 
innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas till människans förutsättningar så att 
ingen på sikt dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Trafikverket sänker 
hastigheten på vägar som saknar fysisk mittseparering och har måttlig eller betydande 
trafik och därmed inte uppfyller den standard på vägen som krävs för 90 km/h eller 
högre.

I översynen ingår fyra delsträckor av väg 9 varav tre av sträckorna berör Ystad 
respektive Simrishamns kommuner. Av de tre delsträckorna får två bibehållen 
hastighetsgräns 80 km/h medan hastighetsgränsen på delar av sträckan Kabusa (öster 
om Nybrostrand) till Rörum (norr om Simrishamn) föreslås på en 17,8 km lång 
sträcka få sänkt hastighet från 90 till 80 km/h.

Förslaget gäller endast Trafikverkets hastighetsföreskrifter. Det kan finnas lokala 
trafikföreskrifter om hastighet eller tättbebyggt område utmed vägen som lokalt kan 
påverka hastighetsbegränsningen utmed vägen. I samband med aktuellt förslag har 
Trafikverket för avsikt att så långt möjligt sträva efter så få hastighetsförändringar 
som möjligt utmed stråket och, om så är aktuellt, lämna förslag till beslutande 
myndighet om förändring.

Trafikverket motiverar hastighetssänkningen med att den bidrar till ökad 
trafiksäkerhet och i detta fall är nyttorna för trafiksäkerhet överordnat 
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konsekvenserna för tillgänglighet. Dessutom leder hastighetsanpassningen till 
minskad miljöpåverkan (utsläpp av växthusgaser samt buller) från vägtrafiken.

Sydöstra Skånes samarbetskommittés (SÖSK) synpunkter över 
förslaget avseende nya hastighetsgränser på väg 9
Sammanfattning
Personresor och godstrafik är viktiga för hela sydöstra Skånes hållbara tillväxt. 
Dagligen förflyttas både människor och gods på vår gemensamma infrastruktur, en 
förflyttning som behöver vara snabb, smidig och robust. Eftersom Ystad är utpekad 
som regional kärna är väg 9 en viktig länk för att förbinda Simrishamn och Ystad 
med varandra. Väg 9 är även viktig för kopplingen mellan Trelleborg och Ystad samt 
Simrishamn och Kristianstad. Förslaget att sänka hastigheterna på väginfrastrukturen 
i starka stråk som förbinder tätorter och byar med varandra utan att samtidigt arbeta 
med åtgärder för att öka tillgängligheten ger en uppfattning om att det är lättare att 
prioritera ner satsningar i delregionen.

Kommentarer till remissmaterialet
Sydöstra Skånes samarbetskommitté anser att det material som utgör Trafikverkets 
remiss är bristfälligt och svårt att förstå. Det är otydligt vilka sträckor som översynen 
omfattar. Kommunerna saknar en tydlig karta som visar vilka hastighetsgränser som 
gäller idag och vilket det nya förslaget är. Eftersom det finns många lokala 
trafikföreskrifter om hastighet eller tättbebyggt område utmed sträckan, är det svårt 
att få en samlad bild. Kommunerna anser också att den konsekvensutredning som 
finns är alltför generell och att det saknas en konsekvensutredning för just detta 
specifika stråk.

Trafikverket skriver att de kan komma att lämna förslag till beslutande myndighet om 
hastighetsgränser som Trafikverket inte beslutar om. Eventuella förslag borde ingå i 
det remissmaterialet som har skickats ut eftersom det annars blir svårt för 
kommunerna att få en helhetsbild av vilka sträckor som påverkas. Kommunerna har 
ställt frågor till Trafikverket via mail och möte den 4 juni för att få kompletterande 
information om översynen. Enligt Trafikverket pågår arbete parallellt med att ta fram 
förslag på ändringar av lokala trafikföreskrifter utanför tättbebyggt område som 
kommer skickas till Länsstyrelsen för beslut. Dessa kommer inte skickas till 
kommunerna på remiss vilket gör att kommunerna inte få möjlighet att yttra sig över 
dessa ändringar. Kommunerna anser att remissen inte borde skickats ut förrän ett 
helhetsförslag finns klart för väg 9 som även omfattar hastighetsgränser som 
Trafikverket inte beslutar om. Det behöver också finnas en koppling till tidigare 
önskemål som inkommit från kommuner och personer som bor i stråket. T.ex. pågår 
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för närvarande en diskussion kring behov av 30 km/h utanför skolan i Hammenhög 
som behöver belysas i en hastighetsöversyn för väg 9.

För väg 9, sträckan mellan Ystad och Kabusakorset (väg 9/1022) har en ÅVS nyligen 
avslutats. I remissen saknas en koppling till denna ÅVS och den problematik och 
åtgärdsförslag som beskrivs där. En åtgärd som Trafikverket ska gå vidare med enligt 
ÅVSen är en hastighetsöversyn, men när nu denna översyn görs finns ingen koppling 
till ÅVSen. En viktig sträcka som lyfts fram i ÅVSen är vid Nybrostrand och 
specifikt korsningen väg 9/977 där sänkt hastighet efterfrågas.

Personresor och kollektivtrafik
Enligt Trafikverkets klassificering ingår väg 9 i det funktionellt prioriterade vägnätet 
för personresor, godstransporter och kollektivtrafik. På sträckan mellan Ystad och 
Simrishamn, men även för fortsatt resa mot Trelleborg och Kristianstad, färdas 
dagligen många personer framför allt för pendling till och från arbete och skolor.

Väg 9 är hårt belastad under sommarhalvåret när många besökare och turister färdas 
i stråket för att transportera sig mellan olika målpunkter i sydöstra Skåne. I 
remissmaterialet anges att trafikflödena varierar mellan 1 480 – 15 320 fordon/dygn i 
årsmedeldygnstrafik (ÅDT). Här saknas dock en koppling till de stora variationerna 
över året och hur hastighetsgränserna bäst samspelar med detta.

Enligt Trafikverket innebär hastighetssänkningarna för sträckan från Kabusa till 
Rörum att restiden teoretiskt ökar med 1 minut och 30 sekunder. Vidare konstaterar 
Trafikverket att konkurrenskraften för buss jämfört med bil blir oförändrad eftersom 
hastighetssänkningen gäller bägge fordonsslag. I stråket Simrishamn – Ystad 
trafikerar linje 570 och linje 571, i högtrafik går det tre turer i timmen för de båda 
linjerna. I konsekvensutredningen står att konkurrenskraften för buss jämfört med bil 
blir oförändrad eftersom hastighetssänkningen gäller de båda fordonsslagen. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att restiden är en avgörande faktor för att locka 
resenärer till kollektivtrafik. Även små förändringar kan få stor betydelse för val av 
färdmedel. Att i konsekvensutredningen helt avfärda hur kollektivtrafikresenärerna 
påverkas är en brist och ger inte hela bilden av konsekvenserna.

Alternativa lösningar
Enligt Trafikverkets kriterier uppfyller inte väg 9 kraven för högre hastighetsgräns än 
80 km/h. Trafikverket konstaterar samtidigt i remissen att det saknas finansiering för 
ombyggnation med mittseparering.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté anser att det är av stor vikt att verka för att 
alternativa lösningar till sänkt hastighet utreds vidare. Det behövs en långsiktig 
planering och hållbara lösningar för att väg 9 ska uppnå den standard som krävs för 

21



Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
23 juni 2021

Justerandes sign

§ 125 forts.

ett funktionellt prioriterat vägnät för personresor, godstransporter och kollektivtrafik. 
Väg 9 är en viktig länk för att sammanbinda den regionala kärnan med sitt omland, 
framförallt för tillgängligheten mellan Ystad och Simrishamn men även för regionen 
som helhet.

Det behöver även vägas in att delar av väg 9 trafikeras av Skåneexpressen 3 som 
ingår i arbetet med införa högkvalitativ busstrafik på Österlen. Trafikverket har 
tidigare ställt sig bakom konceptet som anses svara väl mot Trafikverkets 
verksamhetsmål och strategiska utmaningar att möjliggöra ett hållbart resande. 
Konceptet antas ge goda effekter på såväl det transportpolitiska funktionsmålet 
tillgänglighet liksom hänsynsmålen trafiksäkerhet, hälsa och miljö. SÖSK anser att 
Trafikverkets förslag om nya hastighetsföreskrifter på väg 9 motsäger målen i det 
gemensamma arbetet med införandet av högkvalitativ busstrafik på Österlen för 
Skåneexpressen 3.

Sydöstra Skåne efterlyser en ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för väg 9 med fokus på 
tillgänglighet och trafiksäkerhet. Hastigheterna är idag osammanhängande längs väg 9 
och det behöver tas ett helhetsgrepp där man studerar hastigheter och åtgärdsbehov i 
ett gemensamt paket.

Förvaltningens förslag till beslut
Hit hämtas text från tjänsteskrivelsens rubrik Förslag till beslut

Beslutsunderlag
SÖSK:s yttrande över Trafikverkets förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 9, 
handlingsid: Ks 2021.2399.

Konsekvensutredning till förslag till hastighetsföreskrifter väg 9, Skåne län, 
handlingsid: Ks 2021.2398.

Anpassade hastighetsgränser Skåne län 2021, handlingsid: Ks 2021.2097.

_________

Beslutet skickas till:

Trafikverket Region Syd

Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK)
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Svar på motion - Erbjud vård- och 
omsorgsstudenter provanställning vid 
avklarade studier

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

Reservationer
Sara Anheden (S) reserverar sig mot beslutet för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion - erbjud vård- och omsorgsstudenter 
provanställning vid avklarade studier med följande lydelse:
”Offentlig sektor står för stora utmaningar att säkra kommande kompetensbehov. 
Inte minst gäller detta inom vård och omsorg. Med en befolkning som lever allt 
längre kommer behovet av vård och omsorg öka. Ett sätt att säkra kommande 
personal är att kommunen erbjuder de elever som tar studenten med godkända betyg 
från vård- och omsorgsprogrammet en provanställning, med möjlighet till 
anställning, inom den kommunala vård- och omsorgen. I början av februari var totalt 
27 elever från Tomelilla kommun inskrivna på ett gymnasieprogram med inriktning 
på vård och omsorg. Det innebär att kommunen varje år skulle garantera ca nio 
ungdomar en provanställning när de tar studenten. Vi socialdemokrater menar att 
detta, i kombination med löftet om heltidstjänster, skulle vara ett sätt att öka 
attraktiviteten för ungdomar att vilja jobba med vård och omsorg. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att Tomelilla kommun erbjuder elever från vår kommun som tar 
studenten med godkända betyg vid vård- och omsorgsprogrammet garanteras 
provanställning i kommunens vård- och omsorgsverksamhet.”
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Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson och HR-chef 
Johan Lexfors, lämnar följande yttrande: 

Vård- och omsorgsarbetet blir alltmer komplext och kvalificerat. Allt mer kvalificerad 
vård utförs i hemmen och att alltmer kvalificerad sjukhusanknuten vård planeras bli 
förlagd till hemmiljön. Tomelilla kommun har en riktlinje för rekrytering. Syftet är att 
säkerställa att rekrytering av anställda sker på ett kompetensbaserat, genomtänkt och 
professionellt vis. Målsättningen med en rekryteringsprocess är att tillföra den bästa 
möjliga kompetensen till Tomelilla kommun. Dessutom påverkas rekryteringsprocessen 
av flertalet lagar och regler och därför ska processen även ta hänsyn till dessa 
(Diskrimineringslagen, Lagen om anställningsskydd, Allmänna bestämmelser, Lokalt 
samverkansavtal och Lag om medbestämmande i arbetslivet.)
När det gäller provanställning står det i Allmänna bestämmelser § 4 mom. att det kan 
komma i fråga om det föreligger ett prövobehov. I kommentarerna till Allmänna 
bestämmelser i lydelse 2020-11-01 så förtydligas vad som menas och där skrivs 
”Beslut om provanställning ska föregås av en prövning i det enskilda fallet. Av detta 
följer att provanställning inte får förekomma generellt. ”

Utifrån heltidsarbete som norm så är det tveksamt om behovet av att nyanställa, 
kommer att vara så stort inom vård och omsorg.

För att motivera ungdomar till omsorgsyrket vill vi som kommun vara öppna och 
verka för en hög andel arbetsplatsförlagd praktik och platser för det. Likaså erbjuda 
tidsbegränsade anställningar under sommar och andra delar av läsåret under 
studietiden.

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten har inte möjlighet att finansiera den volym av nya medarbetare som 
motionen beskriver om det är i form av nya befattningar. 

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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Uppföljning
Efter kommunfullmäktiges behandling av motionen kommer uppföljning ske 
beroende på beslutet.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Ks 2021.2401.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 50/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningens för 
beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Ksau § 127 Dnr KS 2021/85

Svar på motion - Resurspool Vård och 
omsorg

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

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig mot beslutet för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Peter Boström (S) har lämnat in motion om resurspool vård och omsorg med 
följande lydelse:
”Sedan heltid som norm infördes förra året har personalen gång på gång påtalat 
problem med scheman och arbetsmiljö. Den kanske enskilt största kritiken riktas 
mot resurspassen. Att det behövs en del resurspass för att få ihop heltid är svårt att 
komma ifrån. Det är däremot märkligt när en arbetstagare blir insatt på ett resurspass 
på en annan avdelning för att sedan själv behöva bli ersatt på sin ordinarie 
arbetsplats.

I en stor och resurskrävande organisation som vård och omsorg uppstår ständigt 
behov av vikarier som kan gå in och täcka när ordinarie personal är sjuk eller har 
semester. För några år sedan hade Tomelilla en personalpool med utbildad 
tillsvidareanställd personal. Poolen dog ut då personalen efterhand blev permanent 
insatt på tjänster i verksamheten. För att underlätta för personalen och ge möjlighet 
att lägga scheman som gör det möjligt för personalen att kombinera arbetsliv och 
privatliv menar vi att det är dags att återinföra personalpoolen.

Vi yrkar därför

att  Tomelilla Kommun återinför personalpool inom vård och omsorg.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson HR-chef Johan 
Lexfors, lämnar följande yttrande: 
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Sedan 2019 finns en central rekrytering och bemanningsenhet som tillgodoser 
verksamheternas behov av personalresurser vid frånvaro. Verksamheten anser att det 
inte finns behov av en resurspool utifrån hur vi arbetar med resurspass 
idag.Verksamheten har påbörjat ett utvecklingsarbete som innebär att enheten har 
möjlighet att utse resurspersoner. En resursperson är medarbetare som är väldigt 
flexibel och har ett intresse av att arbeta på flera arbetsplatser i större omfattning än 
kollegorna. Detta arbetssätt kan minska antalet resurspass för övriga på enheten. 
Medarbetaren ifråga har en hemarbetsplats där den har sin tillhörighet. Försöket är 
påbörjat i äldreomsorgen men om det faller väl ut så kommer det implementeras 
även inom LSS.

Ekonomiska konsekvenser
Planerad frånvaro ska täckas med resurspass, vilket är överbliven tid som inte nyttjas 
på ordinarie enhet under schemaperioden. Akut frånvaro kan täckas upp med 
tidsbegränsade anställningar om det inte finns fler resurspass att nyttja. 

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse socialchef Camilla Andersson, handlingsid: Ks 2021.2402

27



Kommunstyrelsens arbetsutskott
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
23 juni 2021

Justerandes sign

§ 127 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 58/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Ksau § 128 Dnr KS 2021/56

Svar på motion angående 
kompetensförsörjningsplan

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

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig mot beslutet för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Anders Throbäck (S) har lämnat in motion om kompetensförsörjningsplan 
med följande lydelse:
” Det räcker inte med att ta fram några förmåner - även om det är en bra början - för 
att locka folk att börja jobba i Tomelilla kommun och sedan tro att man kan behålla 
dem. 

Stort fokus måste tillägnas lön och löneutveckling, en god arbetsmiljö, kontinuerlig 
kompetensutveckling, att få växa i yrket och i sitt ledarskap, samt på vilket sätt 
skolchef och rektorer styr och leder skolan, detta för att vi ska uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare. Vi måste på tjänstemannanivå och politisk nivå ha en 
gemensam syn på hur man långsiktigt ska kunna rekrytera, utveckla och behålla 
anställda inom skolans verksamheter.

Vi konkurrerar med andra kommuner om att få hit duktiga barnskötare, 
förskollärare, lärare, rektorer samt personal inom elevhälsan såsom t.ex. kuratorer 
och specialpedagoger m.fl. 

Detta i en tid då det råder stor brist i Sverige på större delen av dessa kategorier både 
på grund av ett ökat antal som går i pension och av ett ökat antal barn och elever i 
dessa verksamheter. Ska vi lyckas idag räcker det inte med en annons i Platsbanken. 
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Kastanjeskolan har t.ex. endast 59,6 procent lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i undervisande ämne. På några skolenheter 
understiger andelen heltidstjänster i engelska och matematik besatta med behöriga 
lärare 50 procent.Detta måste vi göra något åt, detta är en politisk fråga och kanske 
en av de viktigaste frågorna som vi måste ta oss an för att skolresultaten i Tomelilla 
kommun ska förbättras.

Revisionen är tydliga i rapporten ”Granskning av förutsättningar för likvärdig skola” 
att en kompetensförsörjningsplan behövs inom skolans område.

Som jag ser det ska en kompetensförsörjningsplan vara ett stöd för 
personalplanering, på kort och lång sikt. Den ska även belysa nuvarande och framtida 
kompetensbehov. Den bör även åskådliggöra yttre faktorer som kan påverka 
utbildnings- och rekryteringsbehov.

Då vi i Familjenämnden också fått oss till del att så många som 15 personer slutat på 
individ och familjeomsorgen, IFO de sista två åren varav fyra redan under detta år, så 
föreslår vi att en kompetensförsörjningsplan görs även för IFO. 

Dessa två verksamheter är så sammanflätade och beroende av varandra och så viktiga 
för vår och våra barns framtid.

Därför yrkar jag att

Förvaltningen tillsammans med verksamhetschefer och fackliga företrädare under 
2021 tar fram en kompetensförsörjningsplan både inom Barn och utbildning och 
IFO.”

Förvaltningen lämnar följande yttrande genom HR-chef Johan Lexfors: 
Under våren 2021 gavs HR-avdelningen i uppdrag, som en åtgärd utifrån SKRs 
Kommunkompass, att ta fram en övergripande kompetensförsörjningsplan. Arbetet 
med att ta fram planen kommer att genomföras partsgemensamt med start under 
hösten 2021. Mål är att ha en övergripande kompetensförsörjningsplan vid årsskiftet. 

Det pågår partsgemensamt kompetensförsörjningsarbete inom Barn och 
utbildningsverksamheten med utgångspunkt från HÖK 18 och fortskrider i och med 
HÖK 21. Vad gäller kompetensförsörjningsarbetet inom Stöd och 
omsorgsverksamheten, där individ och familj är en del, så påbörjades det arbetet i 
januari 2020 och är pågående.

Utifrån vad som beskrivits ovan så finner förvaltningen ingen anledning att bifalla 
yrkandet då en förvaltningsövergripande plan finns i uppdrag att tas fram där 
verksamheterna kommer att ingå. 
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Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen utifrån förvaltningens yttrande 
gällande att frågan är aktualiserad från föreslagna åtgärder efter återkoppling från 
SKR i kommunkompassen. HR-avdelningen har i uppdrag att inventera samt 
vidareutveckla en kompetensförsörjningsplan som ska innehålla samtliga 
verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, handlingsid: Ks 2021.2403.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 48/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 105/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för 
beredning.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Leif Sandbergs (C) yrkande.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Ksau § 129 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau 23 juni 2021

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

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

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

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

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

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

6. Delårsrapport tertial 1 2021 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.2404.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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