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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

14 februari 2022

Plats och tid

Intim. Folkets park, Tomelilla, den 14 februari 2022, kl. 19.00-21.20
med ajournering kl. 20.20-20.30
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Se sid 2

Övriga närvarande

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Tjänstgörande revisor Birgit Johansson
Digitaliseringschef Mikael Göransson
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
Kommunsekreterare Thomas Lindberg
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Alexander Verweij Svensson (M)
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Tina Malm (SD)

Thomas Lindberg
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Anette Thoresson (C)
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Alexander Verweij Svensson (M)

Tina Malm (SD)
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Underskrift
Thomas Lindberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

14 februari 2022

Beslutande

Per-Martin Svensson (M)
Marianne Åkerblad (M)
Emil Ekstrand (M), 1:e vice ordförande
Alexander Verweij Svensson (M)
Magnus Nilsson (C)
Fatlum Avdullahu (C)
Anders Larsson (C)
Carina Persson (L)
Torgny Larsson (S)
Tina Bergström-Darrell (S)
Inger Åbonde (S)
Anne-Maj Råberg, 2:e vice ordförande (S)
Paul Lennartsson (SD)
Anders Rosengren (SD)
Tina Malm (SD)
Kent Gustafsson (SD)

Ewa Carnbrand (M)
Bertil Fredlund (M)
Kenneth Strömbeck (M)
Leif Sandberg (C)
Charlotte Rosdala (C)
Anette Thoresson (C), ordförande
Gunvor Olsson (C)
Sara Anheden (S)
Ida Bornlykke (S)
Anders Throbäck (S)
Peter Boström (S)
Per Gustafsson (SD)
Per-Olof Örnsved (SD)
Kent Olofsson (SD)
Thony Blomgren (SD)
Birger Hörberger (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lennart Johansson (M) istället för Sander Dijkstra (M)
Christian Björkqvist (C) istället för Maria Mickelåker (C)
Kjell Persson (KD) istället för Bo Herou (KD)
Kristin Skoog (S) istället för Sejdi Karaliti (S)
Karin Arvidsson (S) istället för Helén Bladh (S)
Figge Bergqvist (V) istället för Mona Nihlén (V)
Claes Melin (MP) istället för Solveig Falk (MP)
Jan Gustafsson (SD) istället för Martin Åkesson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Bengt Högborg (C)

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
Frågor
Informationsärende
Arbetsordning för kommunfullmäktige 2022-2026
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026
Svar på motion angående tekniskt vatten till pooler
Svar på motion - Öka folkhälsan
Svar på motion – Larmgrupp
Svar på motion – Cykeldestination

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

14 februari 2022

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

§ 10
Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS 2021
§ 11
Val av huvudman för Sparbanken Syd 2022-2026
§ 12
Val av tre ersättare till Österlen VA AB
§ 13
Avsägelse från Torgny Larsson (S) som ersättare i byggnadsnämnden
§ 14
Entledigande av vald revisor i Ystad-Österlenregionens miljöförbund
§ 15
Motion angående barnfattigdom
_________

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 februari 2022

Kf § 1

Sammanträdets öppnande, upprop och
val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut

Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 4 februari
2022.
Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde
samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på kommunens
officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens hemsida sedan den 4
februari 2022.
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat, varefter sekreteraren genomför
upprop.
Val av justerare förrättas enligt sidan 1 till detta protokoll.

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 februari 2022

Kf § 2

Dnr KS 2022/6

Frågor
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att Peter Boströms (S) fråga till vård och
omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) får ställas.
Kommunfullmäktige beslutar att Torgny Larssons (S) fråga till kommunstyrelsens
ordförande Leif Sandberg (C) får ställas.

Ärendebeskrivning

Det antecknas inledningsvis att Per-Martin Svensson (M) var kommunstyrelsens
ordförande till och med utgången av 2021 och att han svarar i denna egenskap på
frågor först ställda innan årsskiftet.
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde den 6 december 2021
att Solveig Falks (MP) fråga till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson
(M) fick ställas.
Solveig Falk (MP) har till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson
(M) framställt följande fråga:
Miljöpartiet Tomelilla har erfarit att ganska stora omorganisationer inom
kommunens kansli håller på att iscensättas. Enligt vaga utsagor kommer detta att
även påverka fördelning av frågor på respektive nämnder.
I vilken mån kommer dessa omorganisationer att påverka den politiska
sorteringen av frågor på olika nämnder och folkvalda organ
Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

-

och i vilka konstellationer har detta beslutats?

Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) svarar följande:
Det ska inte göras någon stor omorganisation inom kommunens kansli enligt
kanslichef Johan Linander.
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde den 6 december 2021
att Tina Bergström-Darrells (S) fråga till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin
Svensson (M) fick ställas.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 februari 2022

§ 2 forts.
Tina Bergström-Darrell (S) har till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin
Svensson (M) framställt följande fråga:
En hel del kommuner har en gemensam bostadskö för sin kommun och det är inte
ovanligt att det kostar mellan 100 – 300 kr per år att stå i denna kö. Kostar det
ingenting är det krav på att man minst en gång per år går in och uppdaterar sitt
intresse för att fortsätta stå i denna bostadskö.
I Tomelilla finns ingen gemensam bostadskö utan det är upp till var och en som
söker att visa intresse för lägenhet till de fastighetsägare som finns i kommunen.
I kommunens bostadsbolag, Österlen Hem, kan man ställa sig i kö och då gäller det
att samla poäng för att man skall kunna bli erbjuden en lägenhet. Det kostar
ingenting att stå i denna kö och det krävs heller ingenting från den sökande heller att
uppdatera sitt intresse för lägenhet.
Detta förfaringssätt innebär att hos Österlen Hem står idag ca 5 000 personer i
bostadskö vilket för oss känns väldigt orealistiskt. Man kan undra hur lilla Tomelilla
med Österlen Hem hantera denna massa som önskar lägenhet hos dem.
Fråga:
Är det rimligt att ha en bostadskö där man inte ställer något motkrav från sökande
och vad kan man göra åt denna situation?
Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) svarar följande:

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Gemensam bostadskö är något som vi får ta med oss i kontakterna med
kommunensfastighetsägare och utvecklingsarbetet som berör vår bostadsplanering i
kommunen.
Vi är också bostadsägare genom Österlenhem.
Österlenhem är ett allmännyttigt bolag där kommunen äger alla aktier. Som ägare
påverkar vi bolaget genom våra ägardirektiv. Ägardirektiven har nyligen uppdaterats.
Hur bolaget anordnar sitt kösystem är en fråga för bolagets styrelse och
bolagsledning. Men om det finns synpunkter på hur bolaget anordnar sitt kösystem
anser jag att det är rimligt att frågan ställs till styrelseordföranden för Österlenhem
som även är ledamot av Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde den 6 december 2021
att Kristin Skoogs (S) fråga till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson
(M) fick ställas.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
14 februari 2022

§ 2 forts.
Kristin Skoog (S) har till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson
(M) framställt följande fråga:
På kommunens hemsida finns skrivningar om regler för köp av villatomter.
Om du vill köpa en bostadstomt ska du fylla i en intresseanmälan och skicka in till
kommunen. Om tomten inte redan är reserverad så upprättas ett köpekontrakt. När
köpekontraktet har undertecknats har du sex månader på dig att söka bygglov. Under
denna tid är tomten reserverad för dig.
Köpet av bostadstomten kan inte slutföras förrän du har lämnat in en ansökan om
bygglov. Det är möjligt att få ytterligare tre månader förlängd reservationstid i det fall
du inte hinner få ansökningshandlingarna klara, men då måste du betala en
handpenning på 10 % av tomtpriset.
Är dessa regler gällande?
Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) svarar följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17, § 25 reglerar tomtförsäljning i
Tomelillakommun. Vilken stipulerar att man skall ha sökt bygglov inom sex månader.
Det finns en diskrepans mellan det som kommuniceras på hemsida, köpekontrakt
och reglemente, vilket förvaltningen känner till.

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Förvaltningen har inlett ett arbete hur man skall arbeta med tomtförsäljning och
tomtkö för att säkerställa en rättssäker och för alla parter en effektiv och transparant
process. Delar av detta planerar man att hantera genom att ta fram en e-tjänst. Där
man kan ansöka om plats, följa sin plats, samt årligen förnya sin plats. Historiskt har
detta hanterats via en fysisk blankett som manuellt har lyfts in i en excel lista med ett
antal möjliga felkällor, utan krav på aktualitet. om en del av detta kan förvaltningen
föreslå en förändring av reglementet där man nu tittar på hur andra kommuners
reglemente ser ut. Man kommer också att säkerställa att all kommunikation är
enhetlig och i linje med antagna reglemente.
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde den 6 december 2021
att Sara Anhedens (S) fråga till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson
(M) fick ställas.
Sara Anheden (S) har till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson
(M) framställt följande fråga:
Om en tomt varit reserverad enligt, på hemsidan, gällande regler, finns det då en
systematiskt fungerande tomtkö för intresserade, till av Tomelilla kommunen ägda
villatomter?

Justerandes sign
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§ 2 forts.
Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) svarar följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-17, § 25 reglerar tomtförsäljning i
Tomelillakommun. Vilken stipulerar att man skall ha sökt bygglov inom sex månader.
Det finns en diskrepans mellan det som kommuniceras på hemsida, köpekontrakt
och reglemente, vilket förvaltningen känner till. Förvaltningen har inlett ett arbete
hur man skall arbeta med tomtförsäljning och tomtkö för att säkerställa en rättssäker
och för alla parter en effektiv och transparant process. Delar av detta planerar man
att hantera genom att ta fram en e-tjänst. Där man kan ansöka om plats, följa sin
plats, samt årligen förnya sin plats. Historiskt har detta hanterats via en fysisk
blankett som manuellt har lyfts in i en excel lista med ett antal möjliga felkällor, utan
krav på aktualitet.
Som en del av detta kan förvaltningen föreslå en förändring av reglementet där man
nu tittar på hur andra kommuners reglemente ser ut. Man kommer också att
säkerställa att all kommunikation är enhetlig och i linje med antagna reglemente.
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde den 6 december 2021
att Sejdi Karalitis (S) fråga till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson
(M) fick ställas.
Sejdi Karaliti (S) har till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson
(M) framställt följande fråga:
För att kommunen ska kunna planera framtida bostadsområden och hur snabbt nya
planer behöver tas fram är det viktigt att vi har koll på tomtkön.
Hur många står det i kö till Tomelilla kommuns villatomter?

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) svarar följande:
Tomelilla kommun har inte ställt krav på att aktualisera sin köplats. Det har också
funnits ett antal felkällor, varför det är svårt att idag säga en exakt siffra på antal
personer i tomtkön. Förvaltningens uppfattning är att det är ca 20 personer/familjer i
kö. Varför man nu håller på och ser över rutiner och processer. Förvaltningen anser
dock att det finns en mycket större potential och potentiellt intresse än vad som
speglas av tomtkön.
Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde den 6 december 2021
att Sara Anhedens (S) fråga till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson
(M) fick ställas.

Justerandes sign
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§ 2 forts.
Sara Anheden (S) har till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson
(M) framställt följande fråga:
Den 30 juni beslutade kommunfullmäktige om budget för 2022. Utifrån detta beslut
ska nämnderna upprätta internbudgeten.
Varför följer den styrande minoriteten inte kommunfullmäktiges beslut?
Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) svarar följande:
Alliansen grunda sitt budgetförslag 2022 på nämnder och styrelser
internbudgetförslag baserat på vår Vision och Alliansens politiska program vi jobbar
efter. I juni månads kommunfullmäktige vann Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets budgetförslag, med stöd av Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.
Under hösten har alla nämnder tagit internbudgetar, där Alliansen justerade
planerade internbudgetförslag så de passar in i de övergripande ramar som
kommunfullmäktige beslutat.
Varifrån kommer påståendet att styrande Alliansen inte följer kommunfullmäktiges
beslut?
Peter Boström (S) har till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne
Åkerblad (M) framställt följande fråga:
Efter att ha läst en artikel publicerad i Ystads Allehanda 22-02-08 ang uteblivna,
beviljade insatser, som inte utförts av hemtjänsten i Ystad, blev jag mycket förvånad,
trots att beviljade insatser inte utfördes av hemtjänsten under en längre tid så fick
medborgaren ändå betala för de insatser som var beviljade men denne inte har fått
utförda.

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Det kan ju inte vara ett ovanligt scenario att beviljade insatser inte blir utförda under
tex pandemin eller vid arbetspass som är underbemannade på grund av sjukdom eller
arbetspass med många larm eller andra störningar så att tid och personal inte räcker
till.
Det måste vara orimligt att medborgare inte får avdrag på sina fakturor för beviljade
insatser som inte blir utförda, det är ju ofta äldre människor som är i behov av
hemtjänst och i regel lever man på pensioner som inte ger något ekonomiskt
utrymme att köpa in tjänsten de har blivit beviljade och redan betalar för, av någon
annan utförare, när hemtjänsten inte kan fullgöra sitt uppdrag.
Hur fungerar det i Tomelilla kommun, får brukarna avdrag på sina fakturor om inte
beviljade insatser blir utförda?

Justerandes sign
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§ 2 forts.
Vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) svarar
följande:
Det ska mycket till för att verksamheten ska överväga att ställa in insatser.
Verkställandet kan anpassas och flyttas men att helt ställa in är en väldigt ovanlig
företeelse. I Tomelilla har vi vad vi kan bedöma inte riktigt haft samma frånvaro som
en del av våra grannkommuner, även om det under framför allt januari varit en
väldigt hög frånvaro med anledning av pandemin. Insatser har behövt planeras om
men att man inte alls fått sina insatser har inte förekommit.
Ja i förekommande fall görs avdrag på avgiften.
Torgny Larsson (S) har till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin
Svensson (M) framställt följande fråga:
I Tomelilla kommun är Tomelilla kommun den enskilt störste arbetsgivaren, varför
jag undrar hur många av kommunförvaltningens personal är RiB
(räddningstjänstpersonal i beredskap), d v s deltidsbrandman i Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF).
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) svarar följande:
Enligt de uppgifter jag fått från löneavdelningen, så har vi en person som är anställd i
vår förvaltning som har uppdrag som deltidsräddningstjänstpersonal.
Tomelilla kommuns ambitioner är att fler ska kunna ta uppdrag som
deltidsräddningstjänstpersonal.

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Under covid-19 pandemin har det varit praktiskt svårt att anordna de träffat, med tid
för frågor och personliga reflektioner, som behövs för att få fler att vilja gå RiButbildning och hitta bra kombinationstjänster.
Jag ser för egen del att vi som arbetsgivare behöver bli bättre på att tillsammans med
SÖRF hitta de goda rekryteringsmötena. Kombinationstjänster är positiva dela i vår
gemensamma strävan i heltidsresan, för att skapa möjlighet för fler att nå heltid inom
olika yrkessektorer.
För några år sedan anordnades ett flertal möten i personalgrupper och
näringslivsfrukostar, detta jobb behöver återupptas och SÖRF behöver
professionalisera sin information i dessa delar. Vi har ett gemensamt jobb att göra
och vi behöver se möjligheterna.

Justerandes sign
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§ 2 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Fråga angående omorganisation i kommunen till kommunstyrelsens ordförande PerMartin Svensson (M) från Solveig Falk (MP), handlingsid: Ks 2021.3730.
Svar på fråga om omorganisation i kommunen, handlingsid: Ks 2022.314.
Fråga angående bostadskö till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson
(M) från Tina Bergström-Darrell (S), handlingsid: Ks 2021.4199.
Svar på fråga om bostadskö, handlingsid: Ks 2022.315.
Fråga angående regler för tomtkö till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin
Svensson (M) från Kristin Skoog (S), handlingsid: Ks 2021.4214.
Svar på fråga angående regler för tomtkö, handlingsid: Ks 2022.317.
Fråga angående systematisk tomtkö till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin
Svensson (M) från Sara Anheden (S), handlingsid: Ks 2021.4215.
Svar på fråga angående systematisk tomtkö, handlingsid: Ks 2022.318.
Fråga angående storlek på tomtkön till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin
Svensson (M) från Sejdi Karaliti (S), handlingsid: Ks 2021.4216.
Svar på fråga angående storlek på tomtkön, handlingsid: Ks 2022.319.
Fråga angående budget till kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M)
från Sara Anheden (S), handlingsid: Ks 2021.4217.
Svar på fråga angående budget, handlingsid: Ks 2022.316.
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Fråga angående hemtjänst till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne
Åkerblad (M) från Peter Boström (S), handlingsid: Ks 2022.386.
Svar på fråga om hemtjänsten, handlingsid: Ks 2022.308.
Fråga angående räddningstjänstpersonal i beredskap till kommunstyrelsens
ordförande Leif Sandberg (C) från Torgny Larsson (S), handlingsid: Ks 2022.286.
Svar på fråga angående räddningstjänstpersonal i beredskap, handlingsid: Ks
2022.287.
_________

Justerandes sign
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Kf § 3

Informationsärende
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Underrättelse om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, ny ledamot Birger
Hörberger (SD), avgången ledamot Jonas Olsson (SD)
Underrättelse om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, ny ledamot Alexander
Verweij Svensson (M), ny ersättare Bo Claëson (M), avgången ledamot Margith
Svensson (M).
Sex medborgarinitiativ har inkommit under perioden 15 december 2021 och 24
januari 2022:
•

Medborgarinitiativ - Skatepark Onslunda

•

Medborgarinitiativ - Gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar

•

Medborgarinitiativ - Kompletterande belysning på Lindesborgsområdet

•

Medborgarinitiativ - Parkeringsplats Tomelilla Idrottsplats

•

Medborgarinitiativ - Ungdomsbiljett

•

Medborgarinitiativ - Hundrastgård i Onslunda

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) informerar bland annat om
följande:
•

Kommunens nya öppna intranät för ökad tranparens.

•

Tomelilla kommuns - som första svenska kommun - medverkan i
Munkmodellen som verktyg i olika delar av hållbarhetsarbetet, tillsammans
med bland andra Köpenhamn, Amsterdam och Bryssel.

•

Visselblåsarfunktion tillsammans med Sjöbo kommun drar igång – med
rapportering till den andra kommunen.

•

Tomelilla kommuns Landsbygd- och tätortsprogram.

Justerandes sign
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14 februari 2022

§ 3 forts.
•

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) i alla bolag och verksamheter.

•

EST - Ett systematiskt arbetssätt för samverkan mellan i första hand
kommun, polis och fastighetsbolag för att öka tryggheten i till exempel ett
bostadsområde.

•

Kommunens ekonomi med ett överskott på 50,4 mkr för 2021.

Familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) informerar bland annat om
följande:
•

Införande av stipendium för grundskolans avgångselever med minst 300
meritpoäng samt för de som uppvisat stora förbättringar.

•

Arbetet med familjecentral går vidare och lokal är i slutskedet.

•

Gratis mensskydd i grundskolan.

•

Nybyggnation av ny skola förordas av nämnden istället för ombyggnation av
Lindesborgsskolan..

•

Betygsförbättringar i svenska och engelska samt gymnasiebehörighet över
snittet i Skåne för 2021.

•

Lärarbehörigheten ligger på 75 %.

Miljöförbundets 2:e vice ordförande Magnus Nilsson (C) informerar bland annat om
följande:

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Miljöförbundet är välskött men man anlitade en konsult under 2021 för att få till en
mer robust organisation.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund direktionsledamot Bengt Högborg (C)
informerar bland annat om följande:
•

Covid-19 har påverkat mycket under den senaste vågen men organisationen
har lyckats med att lösa problemen.

•

Problematiskt att rekrytera deltidstjänstemän i Tomelilla, Lövestad och
Vollsjö.

Justerandes sign

13

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 februari 2022

§ 3 forts.
Styrelseledamot Markus Gunnarsson (M) informerar om Österlens kommunala
Renhållnings AB (ÖKRAB) och uppger bland annat följande:
•

Producentansvaret för tidningar har lagts över på kommunerna.

•

Nya upphandlingar och avtal angående slamtömning och hushållssopor är på
gång.

•

Ny förpackningslag är ute på remiss.

•

Resultat för 2021 ligger på 200 000kr.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Underrättelse om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, avgången ledamot
Jonas Olsson (Sd), ny ledamot Birger Högberger (Sd), handlingsid. Ks 2021.4256.
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, handlingsid: Ks 2021.4436.
Information om inkomna motioner och interpellationer, hanndlingsid. Ks 2022.399.
Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ, handlingsid: Ks 2022.400.
Informationsärende – Information från nämnderna, handlingsid. Ks 2022.401.

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

_________

Justerandes sign
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Kf § 4

Dnr KS 2021/192

Arbetsordning för kommunfullmäktige
2022-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta arbetsordning för kommunfullmäktige för
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2022.404.

Protokollsanteckning

Den sverigedemokratiska partigruppen gruppen (Per Gustafsson, Paul Lennartsson,
Per-Olof Örnsved, Anders Rosengren, Kent Olofsson, Tina Malm, Thony
Blomgren, Kent Gustafsson, Birger Hörberger och Jan Gustafsson) 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.

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

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.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 143/2021, handlingsid: Ks 2021.4438.
Förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026,
handlingsid: Ks 2022.404.

Justerandes sign
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§ 4 forts.
Protokollsanteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige 2022-2026, handlingsid:
Ks 2021.4334.

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.
Kommunstyrelsen § 143/2021:
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.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per Gustafsson (SD), Leif Sandberg (C) och Sara Anheden (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
_________
Beslutet skickas till:
Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Kanslichef Johan Linander
KFS/Johanna Kandell

Justerandes sign
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Kf § 5

Dnr KS 2021/218

Biblioteksplan för Tomelilla kommun
2022-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026,
handlingsid: Ks 2022.4198, med ändringen att andra meningen i första stycket under
”Det tillgängliga biblioteket” på sidan 8 formuleras: ”Alla ska vara välkomna till våra
bibliotek”.

Ärendebeskrivning

Biblioteksplanen är ett politiskt styrdokument som ska ge riktlinjer och struktur för
biblioteksverksamhetens utveckling i kommunen. Biblioteksplanen omfattar visioner
och långsiktiga effektmål för biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen ska ses som
en strategisk resurs i tillväxt- och utvecklingsarbetet inom kommunen.
Historik
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801, 17 §) ska alla kommuner anta biblioteksplaner
för sin verksamhet inom biblioteksområdet [Lag (2019:961)].
Den 13 december 2016 (§ 91/2016) beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta
förslag till Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021.

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2017 (§ 204/2017) att fastställa
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2017–2021 med handlingsid: Ks 2017.4667.
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026
Ansvaret för kommunens biblioteksverksamhet delas mellan kultur- och
fritidsnämnden och familjenämnden, en fördelning där familjenämnden har ansvaret
för skolbiblioteken. Detta innebär att biblioteksplanen ska behandlas i båda
nämnderna inför beslut i kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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§ 5 forts.
Kultur och fritidsnämnden beslutade den 24 augusti 2021 (Kfn § 41/2021) att
uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till Biblioteksplan för Tomelilla
kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens förslag till familjenämnden
och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att bilagan med förslag till biblioteksplan för
2022–2026 ska inlämnas med tydliga läshänvisningar till vilka delar i planen som har
reviderats från tidigare version.
Yttrande från Familjenämnden
Medarbetare från familjenämndsverksamheten har varit delaktiga i framtagandet av
förslaget till biblioteksplan 2022–2026 och därmed haft inflytande över densamma.
Familjenämnden har lämnat förslag på redaktionella ändringar samt övrigt enligt
bilaga: Fn § 108/2021 Yttrande - Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026,
handlingsid: Kfn 2021.527.
Yttrande från Vård- och omsorgsnämnden
Medarbetare från vård- och omsorgsverksamheten har varit delaktiga i framtagandet
av förslaget till biblioteksplan 2022–2026 och därmed haft inflytande över
densamma. Den föreslagna biblioteksplanen är väl avvägd till innehåll och
omfattning.
Vård- och omsorgsnämndens målgrupper tillgodoses väl i den föreslagna
biblioteksplanen. Fokusområdet tillgänglighet tillgodoser nämndens målgruppers
behov gällande uppsökande verksamhet, tillgänglighet, den öppna verksamheten och
att öka kunskapen om informationsteknik och därmed motverka digitalt utanförskap.

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom föreslagen biblioteksplan enligt bilaga:
Von § 70/2021 Yttrande - Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026,
handlingsid: Kfn 2021.509.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Barnperspektivet
I biblioteksplanen finns ett särskilt avsnitt om barn och unga.

Justerandes sign
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§ 5 forts
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
I bibliotekslagen § 18 står följande: Myndigheten ska tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har
utformats och hur de används.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026,
handlingsid: Ks 2022.4198, med ändringen att andra meningen i första stycket under
”Det tillgängliga biblioteket” på sidan 8 formuleras: ”Alla ska vara välkomna till
bibliotek”.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 4/2022, handlingsid: Ks 2022.194.
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026, handlingsid: Ks. 2021.4198.

Tidigare behandling
Kfn § 41/2021:

Kultur och fritidsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026, samt att remittera förvaltningens
förslag till familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande.

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Von § 70/2021:
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kultur- och fritidsnämnden
enligt förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.
Fn § 108/2021:
Familjenämnden beslutar yttra sig över föreslagen biblioteksplan enligt förvaltningens
förslag till yttrande.

Justerandes sign
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§ 5 forts.
Kfn § 55/2021:
Kultur och fritidsnämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till
Biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022–2026.
Ksau § 9/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026,
handlingsid: Ks 2021.4197.
Ks § 4/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta biblioteksplan för Tomelilla kommun 2022-2026,
handlingsid: Ks 2022.4198, med ändringen att andra meningen i första stycket under
”Det tillgängliga biblioteket” på sidan 8 formuleras: ”Alla ska vara välkomna till
bibliotek”.

Förslag till beslut under sammanträdet

Thony Blomgren (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om följande ändring av
andra meningen i första stycket på sidan 8:
”Alla ska vara välkomna till våra bibliotek”.
Leif Sandberg (C) och Sara Anheden (S) yrkar bifall till Thony Blomgrens yrkande.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
Thony Blomgrens yrkande.
Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

_________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidschef Niklas Sommelius
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

Justerandes sign
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Kf § 6

Dnr KS 2021/129

Svar på motion angående tekniskt vatten
till pooler
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Deltar inte i beslutet

Bertil Fredlund (M) deltar inte i beslutet.

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:

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

” 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.

Justerandes sign
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§ 6 forts.
Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående
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.

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 153/2021, handlingsid: Ks 2022.26
Bilaga - Yttrande från Österlen VA AB - motion angående tekniskt vatten,
handlingsid: Ks 2022.284.

Justerandes sign
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§ 6 forts

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 92/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
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.
Kommunstyrelsen § 153/2021:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

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

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Österlen VA AB
Ida Bornlykke (S)
Inger Åbonde (S)
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Kf § 7

Dnr KS 2020/221

Svar på motion - Öka folkhälsan
Kommunfullmäktiges beslut

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.
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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.

Justerandes sign
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§ 7 forts.
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.
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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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§ 7 forts.

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 154/2021, handlingsid: Ks 2022.27.

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:
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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:
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§ 7 forts.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen
i båda att-satserna i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 224/2021:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i
ärendebeskrivningen.
Kommunstyrelsen § 154/2021:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens båda att-satser i
ärendebeskrivningen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
_________
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Sara Anheden (S)
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Kf § 8

Dnr KS 2021/131

Svar på motion - Larmgrupp
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer

Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida
Bornlykke, Kristin Skoog, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Inger Åbonde,
Peter Boström, Anne-Maj Råberg, och Karin Arvidsson) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

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.
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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”.”

Justerandes sign
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§ 8 forts.
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.
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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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§ 8 forts.
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 förslag till kommunfullmäktige
Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 155/2021, handlingsid: Ks 2022.29.
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30

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 februari 2022

§ 8 forts.

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.
Kommunstyrelsen § 155/2021:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
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Förslag till beslut under sammanträdet

Peter Boström (S) och Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen.
Marianne Åkerblad (M) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 8 forts.
Votering begärs och ska genomföras.
Följande beslutsgång bestäms:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till motionen.

Omröstning

Med 27 röster mot 12 och en som avstår beslutar kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Marianne Åkerblad (M),
Bertil Fredlund (M), Kenneth Strömbeck (M), Alexander Verweij Svensson (M),
Lennart Johansson (M), Leif Samdberg (C), Christian Björklund (C), Magnus Nilsson
(C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Anders Larsson (C), Gunvor
Olsson (C), Carina Persson (L), Kjell Persson (KD), Per Gustafsson (SD), Paul
Lennartsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Olofsson
(SD), Tina Mail (SD) Thony Blomgren (SD) och Kent Gustafsson (SD).
Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Kristin Skoog (S), Tina
Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter Boström (S),
Anne-Maj Råberg (S), Figge Bergqvist (V) och Claes Melin (MP).
Avstår. Jan Gustafsson (SD).
_________
Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgschef Camilla Andersson
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Sara Anheden (S)
Peter Boström (S)
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Kf § 9

Dnr KS 2021/83

Svar på motion - Cykeldestination
Kommunfullmäktiges beslut

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.”
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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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§ 9 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.
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Miljöperspektivet
Cykling har relativt majoriteten av andra färdmedel en begränsad negativ
miljöpåverkan, vilket också gäller om man upplever Tomelilla som turist. Eventuell
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.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
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§ 9 forts.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 156/2021, handlingsid: Ks 2022.28.

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.
Kommunstyrelsen § 156/2021:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S) och Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Signature reference: cd3214e4-3fdf-4918-95fb-96391ba2efd1

_________
Beslutet skickas till:
Näringslivschef Henrik Lundblad
Sara Anheden (S)
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Kf § 10

Dnr KS 2021/97

Statistikrapport för ej verkställda
gynnande beslut inom SOL och LSS 2021
Kommunfullmäktiges beslut

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 157/2021 handlingsid; Ks 2022.30.

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämnden § 78/2021:
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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.
Kommunstyrelsen § 157/2021:
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§ 10 forts.
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av ej verkställda gynnande
beslut inom SoL och LSS för andra kvartalet 2021.
_________
Beslutet skickas till:
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Vård och omsorgsnämnden
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Kf § 11

Dnr KS 2018/286

Val av huvudman för Sparbanken Syd
2022-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar utse Nils-Erik Nilsson (C) till huvudman för
Sparbanken Syd för tiden för sparbankens stämma 2022 sparbankens stämma 2026.

Ärendebeskrivning

Sparbanken Syd hemställer i skrivelse inkommen den 14 december 2021 om att
kommunfullmäktige förrättar val avseende totalt 1 huvudman med mandatperiod till
och med Sparbankens stämma 2026.

Beslutsunderlag

Val av huvudmän för Sparbanken Syd, handlingsid: Ks 2021.4311.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar utse Nils-Erik Nilsson till
huvudman för Sparbanken Syd.
Per Gustafsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar utse Anna Sandegren
(SD) till huvudman för Sparbanken Syd.

Beslutsgång
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Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar utse
Nils-Erik Nilsson (C) till huvudman för Sparbanken Syd.
Omröstning begärs och sluten votering genomförs. Justerarna fungerar som
rösträknare.

Omröstning

Ordförande konstaterar att 40 röster har avlagts varav 3 är blanka. Nils-Erik Nilsson
(C) får 27 röster och Anna Sandbergs (SD) får 10 röster. Därmed väljs Nils-Erik
Nilsson (C) till huvudman i Sparbanken Syd för tiden för stämman 2022 till stämman
2026.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 februari 2022

§ 11 forts.
_________
Beslutet skickas till:
Nils-Erik Nilsson (C)
Anna Sandegren (SD)
Sparbanken Syd
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Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 februari 2022

Kf § 12

Dnr KS 2018/286

Val av tre ersättare till Österlen VA AB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar välja Bitte Müller-Hansen (C), Linn Persson (S) och
Petra Blomgren (SD) till ersättare i Österlen VA AB.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 6 december 2021, kf §
142/2021, att ändra Österlen VA AB:s bolagsordning och aktieägaravtal så att
styrelsen för bolaget ska innehålla sex ledamöter och sex ersättare. Idag består
styrelsen enbart av sex ledamöter, varav tre är valda av Tomelilla kommun och tre av
Simrishamns kommun.
På bolagsstämman i vår kommer bolagsordningen formellt att ändras och då väljs
också de nya ersättarna. Tomelilla kommun behöver därför välja och föreslå tre
ersättare vilket ska göras av kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Österlen VA AB betalar arvoden och andra ersättningar till sin styrelse, så valet
innebär inga ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att barnperspektivet berörs nämnvärt.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att miljöperspektivet berörs nämnvärt.
Uppföljning
Valet kommer att gälla fram till bolagsstämman 2023. Efter de allmänna valen 2022
kommer ny styrelse för Österlen VA AB att väljas som tillträder efter bolagsstämman
2023.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar välja tre ersättare till Österlen VA AB.
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 februari 2022

§ 12 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.343.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar välja Bitte Müller-Hansen
(C) till ersättare i Österlen VA AB.
Per Gustafsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar välja Petra Blomgren
(SD) till ersättare i Österlen VA AB.
Inger Åbonde (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar välja Linn Persson (S) till
ersättare i Österlen VA AB.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
Leif Sandbergs (C), Per Gustafssons (SD) och Inger Åbondes (S) yrkanden.
_________
Beslutet skickas till:
Österlen VA AB
Simrishamns kommun
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Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl
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Sammanträdesdatum
14 februari 2022

Kf § 13

Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Torgny Larsson (S) som
ersättare i byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Torgny Larsson (S) från uppdraget som
ersättare i byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar utse Peter Mårtensson (S) till ersättare i
byggnadsnämnden istället för Torgny Larsson (S)

Ärendebeskrivning

Torgny Larsson (S) har den 9 februari 2022 inkommit med avsägelse som ersättare i
byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Torgny Larsson (S) som ersättare i byggnadsnämnden, handlingsid:
Ks 2022.342.
_________
Beslutet skickas till:
Torgny Larsson (S)
Peter Mårtensson (S)
Byggnadsnämnden
Lönekontoret Ystad
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Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl
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Kf § 14

Dnr KS 2018/286

Entledigande av vald revisor i YstadÖsterlenregionens miljöförbund
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Birger Johansson (S) från uppdraget som
lekmannarevisor i Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Ärendebeskrivning

Birger Johansson, lekmannarevisor i Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har
inkommit till Simrishamns kommun med en anhållan om entledigande från
uppdraget.
Det är kommunfullmäktige i Tomelilla kommun som formellt beslutar om att utse
och även entlediga lekmannarevisorer i Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun har ännu inte nominerat ny
lekmannarevisor för uppdraget, men återkommer till Tomelilla kommun med beslut
om nominering av ny lekmannarevisor till Ystad-Österlenregionens Miljöförbund.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Birger Johansson (S) från uppdraget som
lekmannarevisor i Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Beslutsunderlag
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Avsägelse från Birger Johansson (S), Simrishamn, som revisor i YstadÖsterlenregionens miljöförbund, handlingsid: Ks 2022.293.
Entledigande av vald revisor i Ystad-Österlenregionens miljöförbund, handlingsid:
Ks 2022.292.
Beslut KF Simrishamn 2022-01-31 Entledigande från uppdrag som revisor i YstadÖsterlenregionens miljöförbund, handlingsid: Ks 2022.294.
_________
Beslutet skickas till:
Simrishamns kommun
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Kf § 15

Dnr KS 2022/32

Motion angående barnfattigdom
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ärendebeskrivning

Sara Anheden (S) och Anders Throbäck (S) har lämnat in motion angående
barnfattigdom med följande lydelse:
Handlingsplan mot barnfattigdom
En rapport från SCB strax innan jul visade att 25 % av barnen i Tomelilla kommun
lever i fattigdom. Samtidigt visade statistik från Kronofogden att 39 barn vräkts
mellan 2011 och 2020, vilket är flest i kommunerna i sydöstra Skåne. Barn kan aldrig
lastas för den verklighet de växer upp i. Däremot har kommunen ett ansvar att jämna
ut skillnaderna så att alla barn ges samma möjlighet att lyckas i skolan och delta i
samhället i övrigt.
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Rädda Barnen har tagit fram en lista med rekommendationer till kommuner för att
stötta barn i ekonomisk utsatthet. Utifrån det yrkar Socialdemokraterna
att

Tomelilla Kommun gör en kartläggning över situationen med barn i
ekonomisk utsatthet

att

Tomelilla Kommun tar fram en handlingsplan med mål att inga barn
ska diskrimineras på grund av sin ekonomiska situation

att

Tomelilla Kommun arbetar förebyggande så att inga barn vräks från
sina bostäder

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsunderlag

Motion angående barnfattigdom, handlingsid: Ks 2022.295.
_________
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§ 15 forts.
Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsen
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