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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

16 maj 2022

Beslutande

Per-Martin Svensson (M)
Sander Dijkstra (M) §§ 34-49, 51-53, 55-61
Bertil Fredlund (M) §§ 34-46, 48-54, 57-61
Alexander Verweij Svensson (M)
Magnus Nilsson (C)
Fatlum Avdullahu (C)
Anders Larsson (C) §§ 34-54, 57-61
Carina Persson (L)
Sara Anheden (S)
Ida Bornlykke (S)
Tina Bergström-Darrell (S) §§ 34-54, 57-61
Inger Åbonde (S)
Helén Bladh (S) §§ 34-54, 57-61
Linda Ekelund (V)
Per Gustafsson (SD)
Anders Rosengren (SD)
Thony Blomgren (SD) §§ 34-54, 57-61
Birger Hörberger (SD)

Ewa Carnbrand (M)
Marianne Åkerblad (M)
Kenneth Strömbeck (M)
Leif Sandberg (C) §§ 34-48, 50-61
Charlotte Rosdala (C)
Anette Thoresson (C), ordförande
Gunvor Olsson (C)
Bo Herou (KD)
Torgny Larsson (S) §§ 34-46, 48-61
Sejdi Karaliti (S)
Anders Throbäck (S)
Anne-Maj Råberg, 2:e vice ordförande (S)
Mona Nihlén (V) §§ 34-47, 49-61
Solveig Falk (MP)
Per-Olof Örnsved (SD)
Kent Olofsson (SD)
Kent Gustafsson (SD) §§ 34-49, 51-61

Tjänstgörande ersättare

Lennart Johansson (M) ersätter Emil Ekstrand (M), 1:e vice ordförande
Bengt Högborg (C) ersätter Maria Mickelåker (C) §§ 34-46, 48-54, 57-61
Kristin Skoog (S) ersätter Peter Boström (S)§§ 34-49, 51, 53-61
Axel Olsson (S) ersätter Torgny Larsson (S) § 47
Axel Olsson (S) ersätter Kristin Skoog (S) §§ 50, 52
Axel Olsson (S) ersätter Tina Bergström-Darrell (S) §§ 55-56
Roger Persson (S) ersätter Helén Bladh (S) §§ 55-56

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Ej tjänstgörande ersättare

Susanne Balczar Herou (KD)
Kjell Persson (KD)
Axel Olsson (S) §§ 34-46, 48-51, 53-54, 57-61
Roger Persson (S) §§ 34-54, 57-61
Karin Arvidsson (S)
Jerry Bergström (MP)
Claes Melin (MP)

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunfullmäktige
§ 34
§ 35

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
Frågor

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

16 maj 2022

Informationsärende
Informationsärende - Redovisning av särskilt uppdrag, förebyggande arbete
IFO och polis
§ 38
Antagande av strategi för medborgardialog
§ 39
Revidering av reglemente för krisledningsnämnden 2019-2022
§ 40
Reglemente för revisorerna 2023-2026
§ 41
Reglemente kommunstyrelsen 2023-2026
§ 42
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026
§ 43
Reglemente byggnadsnämnden 2023-2026
§ 44
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 2023-2026
§ 45
Reglemente vård och omsorgsnämnden 2023-2026
§ 46
Reglemente för familjenämnden mandatperioden 2023-2026
§ 47
Årsredovisning för 2021 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
§ 48
Årsredovisning för 2021 - Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
§ 49
Årsredovisning för 2021 – SYSAV
§ 50
Årsredovisning för 2021 - Österlen VA AB
§ 51
Årsredovisning för 2021 - Kommunassurans Syd Försäkrings AB
§ 52
Årsredovisning för 2021 – ÖKRAB
§ 53
Årsredovisning för 2021 – Kommuninvest
§ 54
Årsredovisning för 2021 - Leader Sydöstra Skåne
§ 55
Årsredovisning för 2021 - Österlenhem AB
§ 56
Årsredovisning för 2021 - Tomelilla Industri AB (TIAB)
§ 57
Årsredovisning för 2021 - Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening
§ 58
Årsredovisning för 2021 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)
§ 59
Svar på motion angående återbruk
§ 60
Svar på motion angående klimatet
§ 61
Svar på motion - Samverkan läsårstider
_________

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

§ 36
§ 37

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 34

Sammanträdets öppnande, upprop och
val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut

Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 6 maj
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 6
maj 2022.
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat, varefter sekreteraren genomför
upprop.
Val av justerare förrättas enligt sidan 1 till detta protokoll.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

_________

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 35

Dnr KS 2022/6

Frågor
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att Mona Nihléns (V) fråga till vård och
omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) får ställas.
Kommunfullmäktige beslutar att Mona Nihléns (V) fråga till vård och
omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) får ställas.
Kommunfullmäktige beslutar att Ida Bornlykkes (S) fråga till ordförande i
personalutskottet Per-Martin Svensson (M) får ställas.
Kommunfullmäktige beslutar att Sara Anhedens (S) fråga till kultur- och
fritidsnämndens ordförande Alexander Verweij Svensson (M) får ställas.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid föregående sammanträde den 4 april 2022 att
Torgny Larssons (S) fråga till kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) fick
ställas.
Torgny Larsson (S) har till kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C)
framställt följande fråga:
2017 påbörjades ett arbete av krigsplacering av vår personal i kommunförvaltningen.
Jag undrar om det är klart.
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) svarar följande:

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Arbetet med krigsplaceringar är klart. 57 nyckelpersoner är krigsplacerade i vår
kommunförvaltning. Den senaste översynen gjordes i april 2021.
Det pågår översyn under våren, då krigsplaceringar är en relativ färskvara. Dessa
placeringar utförs av Plikt- och prövningsverket som återkommer med uppgifter om
vilka personer som är tillgängliga för placering. Tomelilla kommun kan därefter
meddela berörda personer skriftligen om sin krigsplacering och om inställelseplats
vid eventuell höjd beredskap.
Mona Nihléns (V) har till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne
Åkerblad (M) ställt följande fråga:

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 35 forts.
Andra kommuner erbjuder sina anställda inom vård- och omsorg ekonomisk
kompensation om de tar senare semester.
Hur ställer sig vår kommun till att kompensera anställda inom vård- och omsorg
ekonomiskt om de senarelägger sina semestrar?
Vård-och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) svarar
följande:
Vård och omsorgsverksamheten planerar ut huvudsemester för medarbetarna under
sommarens tre månader, juni, juli och augusti. Målsättningen är att samtidig frånvaro
ska uppgå till max 40 procent för att säkra trygghet i verksamheten. Det förekommer
att medarbetare frivilligt väljer att förlägga sin semester under annan del av året.
Sedan tidigare år finns en struktur för att träffa överenskommelse om ekonomiska
kompensation för att flytta semester för sjuksköterskor till annan tid. Den
möjligheten finns framtagen även när det gäller övrig personal inför 2022. Den kan
tillämpas när arbetsgivare behöver flytta enskild medarbetares semesteruttag utanför
sommarmånaderna juni, juli och augusti.
Mona Nihléns (V) har till vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne
Åkerblad (M) ställt följande fråga:
Efter vad jag hört är vi inte i hamn med att täcka upp med sommarvikarier och
därmed hotas sommarsemestern för våra anställda inom vård och omsorg.
Vilka åtgärder kommer att tas för att lösa detta problem?

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Vård-och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) svarar
följande:
Verksamheten har vakanser kvar inför sommaren och det rör sig hela tiden eftersom
det är en rörlig verksamhet där behoven skiftar. I ett omvärldsperspektiv är det
tydligt att Tomelilla delar problematiken med andra kommuner i närområdet gällande
bemanning inför sommaren. Besked har inte kunnat lämnas till alla medarbetare
ännu och man arbetar med att lösa de vakanser som kvarstår.
Inför året har man sett över hanteringen med hur man förlägger semestern vilket
gjort att man inte har samma tryck som inför förra året. Man har tagit fram en
struktur för att kunna erbjuda ekonomisk kompensation där man från arbetsgivarens
sida behöver flytta semester utanför sommarmånaderna.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 35 forts.
Ida Bornlykke (S) har till personalutskottets ordförande Per-Martin Svensson
(M) ställt följande fråga:
Enligt uppgift har Tomelilla kommun i dagsläget endast en sjuksköterska anställd
under natten. Övriga är hyrsjuksköterskor som kommunen tvingas ta in för att lösa
bemanningen. Vi förmodar att den styrande minoriteten på lång sikt inte tänker
bedriva verksamheten med hyrpersonal.
Vilka åtgärder tänker man vidta för att inte behöva hyra in sjuksköterskor?
Personalutskottets ordförande Per-Martin Svensson (M) svarar följande:
Verksamheten har idag en tillsvidareanställd sjuksköterska på natten och rekrytering
pågår på ytterligare en, och med den är nattbemanningen tillgodosedd. Det finns inte
något utbud av timanställda och därför behöver frånvaro täckas med
bemanningsföretagen. Sjuksköterskor är ett bristyrke och särskilt den obekväma
arbetstiden är svår att bemanna. Verksamheten håller på att se över möjligheten och
intresset av att inrätta en pool för att minska behovet av bemanningstjänster.
Sara Anheden (S) har till kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander
Verweij Svensson (M) framställt följande fråga:
I november 2019 biföll kommunfullmäktige en motion som skulle göra det möjligt
för barn och unga att en gång om året prova fritidsaktiviteter. I svaret som
förvaltningen och nämnden lämnade planerade man att genomföra en
föreningsmässa under hösten 2020. Vi vet alla att det kom en pandemi emellan.
Resultatet av pandemin har gjort att stillasittandet ökat och föreningar har svårt att
locka tillbaka medlemmar. Det finns kanske nu ännu fler anledningar att genomföra
en föreningsmässa än vad det gjorde när motionen behandlades.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

När ska föreningsmässan genomföras 2022?
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander Verweij Svensson (M)
svara följande:
Låt mig börja med att framhålla att det är bra med fysisk aktivitet oavsett ålder. Det
var förvaltningens intention att verkställa motionen under 2020, men pandemin kom
emellan. Nu när restriktionerna har släppts planerar förvaltningen att genomföra en
så kallad föreningens dag i september utifrån ett koncept som varit uppskattat i
Simrishamn där det sker olika aktiviteter på föreningarnas anläggningar.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 35 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Fråga angående krigsplacering till kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C)
från Torgny Larsson (S), handlingsid: Ks 2022.887.
Svar på fråga angående krigsplaceringar, handlingsid : Ks 2022.921.
Kf § 17/2022 Frågor, handlingsid: Ks 2022.1049.
Fråga angående ekonomisk kompensation för senarelagd semester till vård och
omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) från Mona Nihlén (V),
handlingsid: Ks 2022.1321.
Svar på fråga angående ekonomisk kompensation för senarelagd semester,
handlingsid: Ks 2022.1356.
Fråga angående sommarvikarier till vård och omsorgsnämndens ordförande
Marianne Åkerblad (M) från Mona Nihlén (V), handlingsid: Ks 2022.1322.
Svar på fråga angående sommarvikarier, handlingsid: Ks 2022.1357.
Fråga angående sjuksköterskor till personalutskottets ordförande Per-Martin
Svensson (M) från Ida Bornlykke (S), handlingsid: Ks 2022.1323.
Svar på fråga angående sjuksköterskor, handlingsid: Ks 2022.1358.
Fråga angående föreningsmässa till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Alexander Verweij Svenssson (M) från Sara Anheden (S), handlingsid: Ks 2022.1324.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Svar på fråga angående föreningsmässa, handlingsid: Ks 2022.1359.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 36

Informationsärende
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Tre motioner har kommit in mellan den 22 mars 2022 och den 3 maj 2022:
•

Motion - Tillfälliga farthinder

•

Motion - Naturskola i Tomelilla kommun

•

Motion - Räddningstjänst i beredskap

Ett medborgarinitiativ har kommit in mellan den 22 mars 2022 och 3 maj 2022:
•

Medborgarinitiativ - Ringled från brandstationen till Svampakorset, rondell
vid nya in- och utfarten till Bo Olsson, samt nytt skyddsrum.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

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

Tomelilla kommunförvaltnings kompetensförsörjningsplan.

•

Systematiskt arbetsmiljöarbete.

•

Landsbygds- och tätortsprogram.

•

Nya kollektivavtal.

•

Visionsmedel.

Familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) informerar bland annat om
följande:
Bygglov gällande familjecentral är snart klart. Kommer att skriva på ett 5-årigt
hyreskontrakt med möjlighet till förlängning.
För närvarande finns det sex barn från Ukraina i 1-6 klasser i Tomelilla kommun.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 36 forts.
Vård och omsorgsnämndens ordförande Marianne Åkerblad (M) informerar bland
annat om följande:
•

Tackar verksamheterna för ett fantastiskt arbete under pandemin, Tomelilla
kommun ligger i topp gällande sjukdom och avlidna.

•

Samarithemmet gällande samtalsterapi för äldre.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M) informerar bland annat
om följande:
•

Projekten gällande Välabadet och Torget som ska vara klara omkring den 6-8
juni i år.

•

Vattenförsörjning från Brösarp till Kivik, som varit en 12 år lång process,
invigs den 31 maj i år.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Alexander Verweij Svensson (M) informerar
bland annat om följande:
•

Stipendium gällande projekt med ungdomar.

•

Utdelning av arrangemangpris.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Överförmyndarnämndens ordförande Bo Herou (KD) informerar bland annat om
följande:
•

Lokalsituationen efter sammanslagning med Simrishamns kommun.

•

Ny enhetschef med juristkompetens har rekryterats. Önskar även en ekonom.

Byggnadsnämndens ordförande Per Håkansson (C) informerar bland annat om
följande:
•

Håller handläggningstider.

•

Nya lägenheter genom Österlenhem.

•

Bra arbetsmiljö.

•

I snitt finns 0,3-0,4 parkeringsplatser per lägenhet.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 36 forts.
Ordförande i Österlenhem AB Och TIAB Anders Larsson (S) informerar bland
annat om följande:
•

Arbetsklimat

•

Bostadspolicy

•

Kösystem

•

Ekonomi i balans.

•

21 av 23 kontrakt skrivna gällande projekt Lansen. Samma byggkoncept till
Brösarp, Riksbyggen tomt 2.

•

Kommer att titta i byarna för byggnation.

•

Viktigt att byggnation inte leder till segregation.

•

Ser utmaningar i stigande inflation, ränteavdragsbegränsningar samt
räntehöjningar.

•

Gällande fastigheten Balder är frågan om den ska underhållas eller rivas.

•

Industribyn.

Revisor Ulla-Christina Lindberg (S) informerar bland annat om följande:
•

Granskning av resursfördelning till förskolan.

•

Granskning av Österlen VA AB om hållbarhetsarbete.

Förvaltningens förslag till beslut
Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Information om inkomna motioner och interpellationer, handlingsid: Ks 2022.1311.
Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ, handlingsid: Ks 2022.1312.
Information från nämnderna, handlingsid: Ks 2022.1313.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 37

Dnr KS 2020/179

Informationsärende - Redovisning av
särskilt uppdrag, förebyggande arbete
IFO och polis
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2022 med plan för 2023 och 2024
(KS 2022/179) att ge uppdraget att redovisa förebyggande arbete mellan individ- och
familjeverksamheten och polis till familjenämnden och kommunstyrelsen senast april
2022.
Förebyggande arbete – insatser
•
•
•
•
•

Orossamtal
Youngster
Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
Trygghetsvandringar
Fältverksamhet

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Lokala brottsförebyggande rådet i Tomelilla kommun och samverkan med
polismyndigheten
I kommunen finns ett lokalt brottsförebyggande råd. I lokala Brå finns
representanter från olika verksamheter som bland annat:
• Socialtjänsten
• Trygghetssamordnare
• Kultur och fritid
• Samhällsbyggnad samt externa samverkanspartners
• Polis

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 37 forts.
• Räddningstjänst.
Den lokala arbetsgruppen träffas ett par gånger per år då gruppen planerar och
genomför de insatser som det tagits beslut om. Insatserna är riktade till att stärka
tryggheten och förebygga brott lokalt.
Sedan början av 2019 har Tomelilla kommuns lokala Brå valt att fokusera på en
större aktivitet per år. Arbetsgruppen beslutade om att trygghetsvandringar skulle bli
kommunens fokus under ett par år. Grundtanken med trygghetsvandringar är att få
de som bor och verkar i samhället att bli lyssnade på och tillvarata deras erfarenheter.
Genom att involvera kommuninvånarna i det trygghetsskapande arbetet och i
förändringsarbetet bidrar det till en positiv atmosfär i byn.
Arbetet med att medborgare ska känna sig tryggare har gett resultat.
Trygghetsmätningen som görs varje år av polismyndigheten visar en positiv
utveckling av indexet:
2018
2,59
2019
2,53
2020
2.09
2021
1.78
Samverkan med polismyndigheten under fältpass
Under ungdomsgruppens fältpass har ungdomsgruppen samverkan med polisen
genom att stämma av vid behov om det finns patrull att tillgå eller om
områdespoliserna arbetar för att kunna träffas och besöka populära ungdomsställen.
Så som Soffta fritidsgård, torget eller Kastanjeskolans område. De olika
arbetsgrupperna förlägger inte arbetspass tillsammans utan samverkan på kvällstid
sker vid behov och om det finns resurser att tillgå.
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Youngster
Polis och sociala myndigheter skall samverka för att identifiera barn och unga upp till
18 år med riskfaktorer som kan påverka den unges hälsa, liv och utveckling i negativ
riktning.
I arbetet ska man identifiera barn och unga genom urvalsprocess för riskfaktorer.
Dessa skall sedan ingå i arbetet med oanmälda hembesök från socialtjänsten och
Polisen där riskfaktorer lyfts upp i samtal med den unge och dess vårdnadshavare.
I samtalet med den unge och dess vårdnadshavare vill socialtjänst och polis göra
familjen uppmärksam på riskfaktorer som identifierats hos den unge.
I samtalet kring riskfaktorer hos den unge skall syftet vara att försöka identifiera
orsaken till riskfaktorerna. Därefter ska socialtjänst och polis försöka vägleda och
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§ 37 forts.
stötta den unge med vårdnadshavare till bättre strategier för att hantera problemen
som identifierats.
Socialtjänsten (fältassistent) skall underrättas och ges möjlighet att påverka
inriktningen av vilka ungdomar som skall ingå i förarbetet till oanmälda hembesök.
Socialtjänsten gör en bedömning av vilka ungdomar som innehar riskfaktorer. Polis
på plats beslutar vilka åtgärder som är lämpliga från polisens sida. Socialsekreterare/
fältassistent på plats vidtar åtgärder de anser vara aktuella.
Tillsammans med den unge och dess vårdnadshavare skall en handlingsplan utformas
efter de behov som identifierats i syfte att bryta riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.
Vid det oanmälda hembesöket får familjen en mötestid till socialtjänsten för en
förhandsbedömning, utifrån de orosanmälningar som inkommit gällande den unge.
Uppföljningssamtal bokas in på polisstation med polis samt representant från
socialen, (lämpligt de som var med vid hembesöket). Ungdom och vårdnads-havare
skall medverka, samtalet bokas lämpligen in fyra veckor efter hembesöket.
Under informationsinhämtningen skall huvudansvaret ligga på kommunpolis som
sammanställer materialet och kommunicerar detta med utvalda områdespoliser och
fältassistent. Vid hembesöken arbetar två områdespoliser tillsammans med en
fältassistent.
Arbetet dokumenteras av polis och socialtjänst. I samtliga hembesök skall en SOL
14§ upprättas. Dokumentation förs över alla oanmälda hembesök och
uppföljningssamtal i syfte att kunna utvärdera arbetet ur ett långsiktigt perspektiv.
Kriterier för urvalsprocessen:
•Hög skolfrånvaro, giltig/ogiltig (kan begäras ut från skolan - offentlig handling).
•Riskbeteende - normbrytande, attityder
•Tidig debut tobak/alkohol/narkotika

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

•Överaktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvårigheter
•Umgänge med personer dömda för brott
•Riskmiljö (utetider, platser, personer)
Områdespolis och socialtjänsten har ett nära samarbete och ses regelbundet för en
mer generell dialog om barn och unga i Tomelilla. Tillsammans med polisen skapar
de en gemensam lägesbild, det sker avstämning mellan polis och personal och vid
behov utökas kontakten för att skapa den bästa tryggheten och säkerheten i Tomelilla
kommun.

Justerandes sign

14

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 37 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Pågående insatser finansieras inom ramen för individ- och familjeverksamheten.
Barnperspektivet
Barn och unga som bryter mot normer, regler och lagar behöver få stöd så tidigt som
möjligt för att minska risken för allvarlig problematik eller brottslig utveckling. Det är
viktigt att upptäcka och identifiera barn som är i behov av stöd i ett tidigt skede och
att erbjuda och motivera föräldrar och barn att ta emot hjälp för att bryta en negativ
utveckling. Socialtjänsten har en viktig roll i arbetet med att förebygga att barn och
unga begår brott. Social brottsprevention syftar till att motverka att individer
antingen börjar begå brott i unga år, eller att de återfaller i ny brottslighet efter
avtjänat straff.
Miljöperspektivet
Ej direkt aktuellt i föreliggande ärende.

Redovisning

Fältsekreterare Hilde Petterson och kommunpolis Per Hansson redovisar uppdraget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024,
handlingsid: Fn 2021.2468.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Familjenämnden § 44/2022, handlingsid: Ks 2022.1032.
Kommunstyrelsen § 35/2022, handlingsid: Ks 2022.1218.

Tidigare behandling
Kf § 75/2021:

Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325.
Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022.
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§ 37 forts.
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %.
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska
göras i budget 2022.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30
mnkr för omsättningstillgångar.
Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:
•

Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

•

Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till
familjenämnden och kommunstyrelsen.

•

En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Fn § 44/2022:

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Familjenämnden beslutar godkänna redovisningen och skickar ärendet vidare till
kommunfullmäktige.
Ks § 35/2022:
Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen till handlingarna.
_________

Justerandes sign

16

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 38

Dnr KS 2021/214

Antagande av strategi för
medborgardialog
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks
2022.938.

Protokollsanteckning

Sara Anheden (S) lämnar följande protokollsanteckning:
"Alla partier ska bjudas in till medborgardialoger".

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021, kf § 76/2021, att ge förvaltningen i
uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla
kommun. För framtagande av strategin bildades en politisk referensgrupp med en
ledamot från varje parti i fullmäktige.
Gruppen hade två sammanträden under hösten och därefter skickades ett utkast på
strategi på remiss till kommunens nämnder, bolag och förbund. Åtta remissvar
inkom och förslaget omarbetades. Vid gruppens tredje möte fastställdes detta förslag
på strategi för medborgardialog.
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Strategin är tänkt som ett stöd för nämnder och andra som möter medborgare i syfte
att föra en organiserad dialog om frågor av vikt för medborgarna. Strategin är
upplagd med avsnitt om syfte, metod och förhållningssätt samt en avslutande
checklista för planering, genomförande och omhändertagande av resultat.
Avsikten med denna strategi är inte att ändra på kommunens nuvarande rutiner för
exempelvis klagomålshantering, krångelportalen eller det dagliga
medinflytandesystemet som tjänstepersoner upprätthåller mellan exempelvis
föräldrar och skola eller brukare och äldreomsorg. Strategin är ett komplement till
redan befintliga former för samråd och medinflytande som finns i kommunen.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av medborgardialoger kostar en del både i pengar och
personalresurser, men olika dialoger kan kosta olika mycket och det är inte möjligt att
räkna ut en total kostnad för strategins genomförande.

Justerandes sign

17

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 38 forts.
Barnperspektivet
Dialog med våra medborgare är viktigt både för barn och vuxna.
Miljöperspektivet
Självklart är miljön en del av de ämnen som kan tas upp i en medborgardialog, men
strategin i sig påverkar inte miljön.
Uppföljning
Strategin bör följas upp efter tre år för att se att den har hanterats bra och för att
förbättringar ska kunna föras in.

Föredragning

Dialog- och delaktighetskonsult Edward Andersson informerar om SKR:s nätverk
för medborgardialog.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks
2022.938.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 44/2022, handlingsid; Ks 2022.1227.
Utkast strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks 2022.938.

Tidigare behandling
Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Ksau § 65/2022:

Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks
2022.938.
Ks § 44/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks
2022.938.
_________
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§ 38 forts.
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Skolchef Johan Holmqvist
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Kf § 39

Dnr KS 2018/233

Revidering av reglemente för
krisledningsnämnden 2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden,
handlingsid: Ks 2022.1122.
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förtydligande
av vad ”särskilda skäl” under stycket ”Distansdeltagande” innebär.

Ärendebeskrivning

I samband med att krisledningsnämnden aktiverades den 18 mars 2022 uppkom
frågor kring vilka beslut av ekonomisk karaktär som krisledningsnämnden får fatta i
en krissituation.
Förvaltningen har tittat på hur andra kommuners reglementen för
krisledningsnämnder är utformade och föreslår ett tillägg till § 5:
”Krisledningsnämnden får anvisa medel för finansiering av de kostnader som
bedöms erforderliga för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter under en
extraordinär händelse.
Samtliga kostnader till följd av en extraordinär händelse ska redovisas särskilt. Snarast
efter det att den extraordinära händelsen upphört, ska krisledningsnämnden avge
redovisning till kommunfullmäktige, som beslutar om kostnadernas fördelning.”

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

På detta sätt får krisledningsnämnden möjlighet att fatta beslut som inte omfattas av
den ekonomiska budgetram som kommunfullmäktige har fastställt. Detta kan vara
nödvändigt i krissituationer och det är knappast möjligt att kalla in hela fullmäktige
för att fatta den typen av beslut i ett krisläge.
När den extraordinära händelsen upphört ska krisledningsnämnden lyfta frågan till
kommunfullmäktige som då både får information om beslutet som nämnden har
fattat och ska besluta om de uppkomna kostnadernas fördelning.
I förslaget till reviderat reglemente har också lagts till i § 21 att och hur nämnden får
sammanträda på distans.
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§ 39 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Vid extraordinära händelser ges krisledningsnämnden rätt att fatta beslut som inte
kan inkluderas i ordinarie, av kommunfullmäktige antagen budget. Olika händelser
kan självfallet orsaka stora ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön mer än att möjligheten till
sammanträden på distans kan vara positivt för miljön.
Uppföljning
Samtliga reglementen följs upp inför varje ny mandatperiod.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden,
handlingsid: Ks 2022.1122.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 36/2022, handlingsid: Ks 2022.1219.
Reglemente för krisledningsnämnden 2019-2022 revidering, handlingsid: Ks
2022.1122.

Tidigare behandling
Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Ks § 36/2022:

Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för krisledningsnämnden,
handlingsid: Ks 2022.1122.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anders Throbäck (S) yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att ta fram förtydligande av vad ”särskilda skäl” under stycket ”Distansdeltagande”
innebär.
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§ 39 forts.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
Anders Throbäcks (S) tilläggsyrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Krisledningsnämnden
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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KFS/Johanna Kandell
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Kf § 40

Dnr KS 2021/200

Reglemente för revisorerna 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta revisorernas reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.740.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
revisorernas och nämndernas reglementen. Den största föreslagna förändringen är att
antalet revisorer utökas från 5 till 6.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning, exempelvis att det är
respektive företag som svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen samt
sakkunniga biträden. Därtill har ett antal redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är
det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
En utökning av antalet revisorer till 6 innebär en ökning av de politiska kostnaderna.
Vid beredningen inför ett tidigare motionssvar framkom en ungefärlig kostnad på 57
tkr.
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Revisorernas och andra nämnders reglementen beslutas inför varje mandatperiod.
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§ 40 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta revisorernas reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.740.

Beslutsunderlag

Organisations- och arvodesberedningen § 10 Revisorernas reglemente, handlingsid:
Ks 2022.353.
Reglemente Revisorerna (färdig version), handlingsid: Ks 2022.740.
Reglemente för revisorerna 2023-2026 (spårade ändringar), handlingsid: Ks 2022.741.
Kommunstyrelsen § 37/2022, handlingsid: Ks 2022.1220.

Tidigare behandling
OAB § 10/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
revisorernas reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.147.
Ksau § 53/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta revisorernas reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.740.
Ks § 37/2022.
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Kommunfullmäktige beslutar anta revisorernas reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.740.
_________
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Nämndsekreterare Olof Hammar
KFS/Johanna Kandell
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Kf § 41

Dnr KS 2021/222

Reglemente kommunstyrelsen 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.826.

Reservationer

Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Torgny Larsson, Ida
Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Inger Åbonde,
Kristin Skoog, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) samt den vänsterpartistiska
partigruppen (Mona Nihlén och Linda Ekelund) reserverar sig till förmån för eget
yrkande enligt bilaga, handlingsid: Ks 2022.1378.
Solveig Falk (MP) reserverar sig till förmån för Sara Anhedens (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
kommunstyrelsens och andra nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som bland annat innebär
att ansvar för bostadsförsörjning, kommunikationsinfrastruktur,
exploateringsverksamhet och ingående av arrenden och liknande flyttas från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
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Ansvaret för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd flyttas från kommunstyrelsen till vård
och omsorgsnämnden.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i kommunstyrelsens reglemente innebär
några ekonomiska konsekvenser.
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§ 41 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Kommunstyrelsens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje
mandatperiod.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.826.

Beslutsunderlag

Organisations- och arvodesberedningen § 8 KS reglemente, handlingsid: Ks
2022.351.
Reglemente Kommunstyrelsen (färdig version), handlingsid: Ks 2022.826.
Reglemente kommunstyrelsen 2023-2026 (spårade ändringar), handlingsid: Ks
2022.827.
Kommunstyrelsen § 38/2022, handlingsid: Ks 2022.1221.

Tidigare behandling
Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

OAB § 8/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
kommunstyrelsens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks
2022.143.
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§ 41 forts.
Ksau § 54/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.826.
Ks § 38/2022;
Kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.826.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) och Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Sara Anheden yrkar att plan- och exploatering, bostadsförsörjning,
internetkommunikation och likartade frågor ska ligga under
samhällsbyggnadsnämndens ansvar.
Linda Ekelund (V) yrkar bifall till Sara Anhedens (S) yrkande.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och ska genomföras.
Följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för Sara Anhedens (S) och Linda Ekelunds (V) yrkande.
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Omröstning

Med 25 ja-röster mot 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra (M),
Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), Lennart Johansson (M), Kenneth
Strömbeck (M), Alexander Verweij Svensson (M), Leif Sandberg (C), Bengt Högborg
(C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette
Thoresson (C), Anders Larsson (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Bo
Herou (KD), Per Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD),
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Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger
Hörberger (SD).
Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti
(S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Kristin
Skoog (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V), Linda Ekelund
(V) och Solveig Falk (MP).
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

KFS/Johanna Kandell
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Reservation ärende 9 – Reglemente för kommunstyrelsen 2023-2026
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att plan- och exploatering,
bostadsförsörjning, internetkommunikation och liknande frågor ska hanteras av kommunstyrelsen.
Efter valet 2014 inrättades ett samhällsbyggnadsutskott under kommunstyrelsen för att bereda och
avlasta plan- och exploateringsfrågor från kommunstyrelsen. Inför innevarande mandatperiod
gjordes utskottet om till en nämnd i syfte att stärka den demokratiska processen av
samhällsbyggnadsfrågor. Hösten 2021, utan att samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare
hade kännedom om det, flyttades planavdelningen från samhällsbyggnad till kommunstyrelsen. Vi
menar att den flytten aldrig skulle genomförts utan att det politiska ansvaret för planfrågor istället
skulle flyttats från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden för att få en samlad kompetens
kring frågan. Det fungerar i andra kommuner och skulle även fungera i Tomelilla kommun. I de planer
som tas fram blir då kommunstyrelsen, liksom övriga nämnder, remissinstanser. Med den
organisation som kommunfullmäktige nu beslutat om äger samhällsbyggnadsnämnden
huvudmannaskapet för VA-frågor, frågor som i allra högsta grad är en del av plan och exploatering,
vilket gör att planprocesser och VA-investeringar inte hänger ihop.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Sara Anheden
Socialdemokraterna

Linda Ekelund
Vänsterpartiet
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Kf § 42

Dnr KS 2021/209

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden
2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta samhällsbyggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.736.

Reservationer

De socialdemokratiska och vänsterpartistiska partigrupperna (Sara Anheden, Torgny
Larsson, Ida Bornlykke, Sejdi Karaliti, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck,
Inger Åbonde, Kristin Skoog, Anne-Maj Råberg, Helén Bladh, Mona Nihlén (V),
Linda Ekelund (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande enligt bilaga,
handlingsid: Ks 2022.1379.
Solveig Falk (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sara Anhedens (S)
yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
samhällsbyggnadsnämndens och andra nämnders reglementen.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som bland annat innebär
att ansvar för bostadsförsörjning, kommunikationsinfrastruktur,
exploateringsverksamhet och ingående av arrenden och liknande flyttas från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Två stora förändringar för samhällsbyggnadsnämnden är att nämnden utökas till 7
ledamöter och 7 ersättare, från dagens 5+5, och att ett arbetsutskott på 3 ledamöter
och 3 ersättare skapas.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget.
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§ 42 forts.
Ekonomiska konsekvenser
En utökning av antalet ledamöter och ersättare samt tillskapandet av ett
arbetsutskottinnebär högre kostnader för den politiska organisationen. Det är svårt
att bedöma den exakta kostnaden, men uppskattningsvis runt 100 tkr. Ytterligare ett
utskott innebär också mer arbete för kansliets personal.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Samhällsbyggnadsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje
mandatperiod.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta samhällsbyggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.736.

Beslutsunderlag

Protokoll OAB 220119 § 9 SBN reglemente, handlingsid: Ks 2022.352.
Reglemente Samhällsbyggnadsnämnden (färdig version), handlingsid: Ks 2022.736.
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026 (spårade ändringar), handlingsid:
Ks 2022.737.
Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Kommunstyrelsen § 39/2022, handlingsid: Ks 2022.1222.

Tidigare behandling
OAB § 9/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
samhällsbyggnadsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid:
Ks 2022.146.
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§ 42 forts.
Ksau § 55/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta samhällsbyggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.736.
Ks § 39/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta samhällsbyggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.736.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att lägga ner
samhällsbyggnadsnämnden.
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på
Sara Anhedens (S) yrkande.
Per Gustafsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till organisations- och
arvodesberedningen.
Bo Herou (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Linda Ekelund (V) yrkar bifall till Sara Anhedens (S) yrkande.

Beslutsgång 1 (Återremiss)

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och ska genomföras.
Följande beslutsgång bestäms:
Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för återremiss.

Omröstning

Med 31 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska
avgöras idag.
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§ 42 forts.
Ja-röster: Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra
(M), Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), Lennart Johansson (M), Kenneth
Strömbeck (M), Alexander Verweij Svensson (M), Leif Sandberg (C), Bengt Högborg
(C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette
Thoresson (C), Anders Larsson (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Bo
Herou (KD), Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti
(S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Kristin
Skoog (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V), Linda Ekelund
(V) och Solveig Falk (MP).
Nej-röster: Per Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD),
Kent Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger
Hörberger (SD).

Beslutsgång 2 ( Nerläggning av SBN)

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Votering begärs och ska genomföras.
Följande beslutsgång bestäms:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för Sara Anhedens (S) och Linda Ekelunds (V) yrkande.

Omröstning

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Med 18 ja-röster, 13 nej-röster och 7 som avstår beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra (M),
Marianne Åkerblad (M), Bertil Fredlund (M), Lennart Johansson (M), Kenneth
Strömbeck (M), Alexander Verweij Svensson (M), Leif Sandberg (C), Bengt Högborg
(C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette
Thoresson (C), Anders Larsson (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Bo
Herou (KD).
Nej-röster: Sara Anheden (S), Torgny Larsson (S), Ida Bornlykke (S), Sejdi Karaliti
(S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Kristin
Skoog (S), Anne-Maj Råberg (S), Helén Bladh (S), Mona Nihlén (V), Linda Ekelund
(V) och Solveig Falk (MP).
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§ 42 forts.
Avstår: Per Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Anders Rosengren (SD), Kent
Olofsson (SD), Thony Blomgren (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger Hörberger
(SD).
________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kanslichef Johan Linander
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

KFS/Johanna Kandell
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Reservation ärende 10 – Reglemente samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet om reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden, mandatperioden 2023-2026. Med anledning av beslutet att lägga plan
och exploatering, bostadsförsörjning, internetkommunikation och liknande frågor på
kommunstyrelsen finns det inte längre någon mening med att ha en samhällsbyggnadsnämnd kvar. I
förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden ska nämnden nu hantera kommunens
fastigheter, gator och parker, trafiksäkerhet, VA och energiförsörjning. Frågan är om det behövs en
hel nämnd till detta? Om inte en samhällsbyggnadsnämnd ska hantera samhällsplaneringsfrågor
anser vi inte att nämnden behövs.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Sara Anheden
Socialdemokraterna

Linda Ekelund
Vänsterpartiet
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Kf § 43

Dnr KS 2021/207

Reglemente byggnadsnämnden 20232026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta byggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.734.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
byggnadsnämndens och andra nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som innebär att nämnden
bibehålles på samma sätt som under nuvarande mandatperiod.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i byggnadsnämndens reglemente
innebär några ekonomiska konsekvenser.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Byggnadsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje
mandatperiod.
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§ 43 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta byggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.734.

Beslutsunderlag

Organisations- och arvodesberedningen § 11/2022, handlingsid: Ks 2022.733.
Reglemente Byggnadsnämnden (färdig version), handlingsid: Ks 2022.734.
Reglemente byggnadsnämnden 2023-2026 (spårade ändringar), handlingsid: Ks
2022.735.
Kommunstyrelsen § 40/2022, handlingsid: Ks 2022.1223.

Tidigare behandling
OAB § 11/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
byggnadsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks
2022.149.
Ksau § 56/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta byggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.734.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Ks § 40/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta byggnadsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.734.
_________
Beslutet skickas till:
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Tf. bygglovschef Åsa Jonasson
KFS/Johanna Kandell
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Kf § 44

Dnr KS 2021/208

Reglemente för kultur- och
fritidsnämnden 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta kultur- och fritidsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.150.

Reservationer

Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved, Anders
Rosengren, Kent Olofsson, Thony Blomgren, Kent Gustafsson och Birger
Hörberger) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
kultur- och fritidsnämndens och andra nämnders reglementen.
Majoriteten i beredningen står bakom föreliggande förslag som innebär att nämnden
bibehålles på samma sätt som under nuvarande mandatperiod.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts och det har förtydligats att nämnden ansvarar för och
utvecklar all verksamhet på Österlenbadet och kommunens friluftsbad. I förslaget är
det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i kultur- och fritidsnämndens
reglemente innebär några ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
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§ 44 forts.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Kultur- och fritidsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje
mandatperiod.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta kultur- och fritidsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.150.

Beslutsunderlag

Organisations- och arvodesberedningen § 12/2022, handlingsid: Ks 2022.730.
Reglemente Kultur- och fritidsnämnden (färdig version), handlingsid: Ks 2022.731.
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 2023-2026 (spårade ändringar),
handlingsid: Ks 2022.732.
Kommunstyrelsen § 41/2022, handlingsid: Ks 2022.1224.

Tidigare behandling
OAB § 12/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
kultur- och fritidsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid:
Ks 2022.150.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Ksau § 57/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta kultur- och fritidsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.731.
Ks § 41/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta kultur- och fritidsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.150.
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§ 44 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per Gustafsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till organisations- och
arvodesberedningen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag.
_________
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidschef Niklas Sommelius

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

KFS/Johanna Kandell

Justerandes sign

40

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 45

Dnr KS 2021/205

Reglemente vård och omsorgsnämnden
2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta vård och omsorgsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.728.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
vård och omsorgsnämndens och andra nämnders reglementen.
Mindre förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter
har lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ändringarna i vård och omsorgsnämndens
reglemente innebär några ekonomiska konsekvenser.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet påverkar miljön.
Uppföljning
Vård och omsorgsnämndens och andra nämnders reglementen beslutas inför varje
mandatperiod.
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§ 42 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta vård och omsorgsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.728.

Beslutsunderlag

Organisations- och arvodesberedningen § 13/2022 VON reglemente, handlingsid:
Ks 2022.727.
Reglemente Vård och omsorgsnämnden (färdig version), handlingsid: Ks 2022.728.
Reglemente vård och omsorgsnämnden 2023-2026 (spårade ändringar), handlingsid:
Ks 2022.729.
Kommunstyrelsen § 42/2022, handlingsid: Ks 2022.1225.

Tidigare behandling
OAB § 13/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
vård och omsorgsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid:
Ks 2022.151.
Ksau § 58/2022:

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Kommunfullmäktige beslutar anta vård och omsorgsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.728.
Ks § 41/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta vård och omsorgsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.728.
_________
Beslutet skickas till:
Vård och omsorgsnämnden
Socialchef Camilla Andersson
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Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

KFS/Johanna Kandell
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Kf § 46

Dnr KS 2021/228

Reglemente för familjenämnden
mandatperioden 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta familjenämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.720.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har vid flera tillfällen diskuterat
familjenämndens och andra nämnders reglementen. Familjenämndens båda
nuvarande utskott ändras till ett arbetsutskott och ett myndighetsutskott. Mindre
förändringar har gjorts gällande kallelser till sammanträden. Ett antal punkter har
lagts till som en anpassning till redan gällande ordning. Därtill har ett antal
redaktionella ändringar gjorts. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta familjenämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.720.

Beslutsunderlag

Organisations- och arvodesberedningen § 14/2022, handlingsid: Ks 2022.966.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Reglemente för familjenämnden mandatperiod 2023 (rätt mall), handlingsid. Ks
2022.967.
Reglemente för familjenämnden 2023-26, handlingsid: Ks 2022.720.
Kommunstyrelsen § 43/2022, handlingsid: Ks 2022.1226.

Tidigare behandling
OAB § 14/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
familjenämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks
2022.720.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 46 forts.
Ksau § 66/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta familjenämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.967.
Ks § 43/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta familjenämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.720.
_________
Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

KFS/Johanna Kandell

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 47

Dnr KS 2021/176

Årsredovisning för 2021 - Sydöstra
Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen samt bevilja direktionen
och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv

Torgny Larsson (S), Bertil Fredlund (M) och Bengt Högborg (C) anmäler jäv och
deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning

Direktionen för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund har avlämnat årsredovisning
för 2021. Årsredovisningen visar ett underskott om 2003 tkr.
Revisor Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår ansvarsfrihet för styrelsen och dess
ledamöter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Årsredovisning 2021, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks
2022.657.
Revisionsberättelse 2021, Sydöstra Skånes Räddningsförbund, handlingsid: Ks
2022.632.
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021, Sydöstra Skånes
Räddningsförbund, handlingsid: Ks 2022.634.
Granskningsrapport av investeringar 2021, Sydöstra Skånes Räddningsförbund,
handlingsid: Ks 2022.633.
Kommunstyrelsen § 46/2022, handlingsid: Ks 2022.1229.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 47 forts.

Tidigare behandling
Ks § 46/2022:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

SÖRF

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 48

Dnr KS 2022/39

Årsredovisning för 2021 - Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Östra
Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2021 och att 2021 års resultat fördelas enligt avtal
samt beslutar att bevilja nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet.

Jäv

Mona Nihlén (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har överlämnat årsrapport inklusive bilagor för
verksamhetsåret 2021. Det sammanlagda resultatet är 2 939 tkr. Ca 138 tkr krediteras
Tomelilla kommun enligt bilaga 7. Även granskningsrapporten är överlämnad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Östra
Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2021 samt att 2021 års resultat fördelas enligt avtal.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 47/2022, handlingsid: Ks 2022.1230.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll 2022-03-02, § 4, godkänna föreliggande
årsredovisning 2021, handlingsid: Ks 2022.701.
Bilaga 1 a-c, Statistik inköp-försäljning 2021, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd,
handlingsid: Ks 2022.702.
Bilaga 2, Uppföljning Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort 2021, Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2022.703.
Bilaga 3, Måluppfyllelse styrkort 2021, de fyra olika perspektiven, Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2022.709.
Bilaga 4, Bokslut 2021, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks 2022.705.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 48 forts.
Bilaga 5, Hemtransport 2021, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks
2022.706.
Bilaga 6, Uteservice 2021, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlngsid: Ks 2022.707.
Bilaga 7, Fördelning av resultat 2021, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid:
Ks 2022.708.
Bilaga 8, Avvikelser 2021, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, handlingsid: Ks
2022.704.

Tidigare behandling
Ks § 47/2022:

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för Östra
Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2021 samt att 2021 års resultat fördelas enligt avtal.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för
nämnden och dess ledamöter.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
Anette Thoressons (C) förslag.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 49

Dnr KS 2022/47

Årsredovisning för 2021 - SYSAV
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Jäv

Leif Sandberg (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.

Ärendebeskrivning

SYSAV har översänt års- och hållbarhetsredovisning för år 2021 samt
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Årets resultat
uppgår till drygt 114 mkr.
Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 48/2022, handlingsid: Ks 2022.1231.
Årsredovisning 2021 – SYSAV, handlingsid: Ks 2022.1093.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Sysav Hållbarhetsredovisning 2021, handlingsid: Ks 2022.194.

Tidigare behandling
Ks § 48/2022:

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________
Beslutet skickas till:
SYSAV

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 50

Dnr KS 2022/40

Årsredovisning för 2021 - Österlen VA AB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.

Jäv

Sander Dijkstra (M), Kristin Skoog (S) och Kent Gustafsson (SD) anmäler jäv och
deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Österlen VA AB har avgett årsredovisning för 2021. Årets resultat
uppgår till 18 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att årets
resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens
ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Revisor Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 49/2022, handlingsid: Ks 2022.1232.Årsredovisning 2021,
Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.830.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021 för Österlen VA AB, handlingsid:
Ks 2022.649.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 50 forts.
Revisionsberättelse Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.648.

Tidigare behandling
Ks § 49/2022:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
_________
Beslutet skickas till:
Österlen VA AB

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Simrishamns kommun

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 51

Dnr KS 2022/51

Årsredovisning för 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga årsredovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har avlämnat årsredovisning och
granskningsrapport för år 2021.
Årets resultat blev drygt 8 mnkr.
Revisorerna föreslår att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag
att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 50/2022, handlingsid: Ks 2022.1233.Årsredovisning 2021
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, handlingsid: Ks 2022.1180.

Tidigare behandling
Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Ks § 50:

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag
att godkänna årsredovisningen.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 52

Dnr KS 2021/168

Årsredovisning för 2021 - ÖKRAB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera årets resultat enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
2021.

Jäv

Kristin Skoog (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Österlens kommunala renhållnings AB har avlämnat årsredovisning för
2021. Årets resultat uppgår till drygt 152 tkr.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att ägarkommunernas
fullmäktige fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt beviljar styrelsen
och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Revisor Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar bevilja
ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 51/2022, handlingsid: Ks 2022.1234.Årsredovisning 2021,
ÖKRAB, handlingsid: Ks 2022.408.
Revisorernas bedömning av årsredovisningen 2021, ÖKRAB, handlingsid: Ks
2022.410.
Revisionsberättelse 2021, ÖKRAB, handlingsid: Ks 2022.409.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 52 forts.

Tidigare behandling
Ks § 51/2022:

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera årets resultat
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
___________
Beslutet skickas till:
ÖKRAB

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Simrishamns kommun

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 53

Dnr KS 2022/63

Årsredovisning för 2021 - Kommuninvest
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommuninvest har avlämnat årsredovisning inklusive revisionsberättelse och
granskningsrapport för år 2021. Årets resultat uppgår till drygt 472 mnkr.
Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 52/2022, handlingsid: Ks 2022.1235.
Kommuninvest årsredovisning 2021, handlingsid: Ks 2022.1095.

Tidigare behandling
Ks § 52/2022:

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

_________
Beslutet skickas till:
Kommuninvest

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 54

Dnr KS 2022/64

Årsredovisning för 2021 - Leader
Sydöstra Skåne
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna

Jäv

Sander Dijkstra (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut iärendet.

Ärendebeskrivning

Leader Sydöstra Skåne har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2020.
Resultatet visar ett överskott på drygt 29 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 53/2022, handlingsid: Ks 2022.1236.Årsredovisning Leader
2021, handlingsid: Ks 2022.1096.
Revisionsberättelse Leader 2021, handlingsid: Ks 2022.1097.

Tidigare behandling
Ks § 53/2022:
Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
_________
Beslutet skickas till:
Leader Sydöstra Skåne

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 55

Dnr KS 2022/65

Årsredovisning för 2021 - Österlenhem
AB
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera årets resultat enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
2021.

Jäv

Bertil Fredlund (M), Bengt Högborg (C), Anders Larsson (C), Tina BergströmDarrell (S), Helén Bladh (S) och Thony Blomgren (SD) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Österlenhem AB har avgett årsredovisning för 2021. Årets resultat
uppgår till drygt 2 mnkr. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att
årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens
ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Revisor Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar bevilja
ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 54/ 2022, handlingsid: Ks 2022.1237.
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2021 - Österlenhem AB, handlingsid: Ks
2022.1092.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

§ 55 forts.

Tidigare behandling
Ks § 54/2022:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Österlenhem AB

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 maj 2022

Kf § 56

Dnr KS 2022/66

Årsredovisning för 2021 - Tomelilla
Industri AB (TIAB)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i uppdrag
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera årets resultat enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen, samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
2021.

Jäv

Bertil Fredlund (M), Bengt Högborg (C), Anders Larsson (C), Tina BergströmDarrell (S), Helén Bladh (S) och Thony Blomgren (SD), anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Tomelilla Industri AB har avlämnat årsredovisning för 2020. Årets
resultat uppgår till minus 1 608 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna
tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att
styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Revisor Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar bevilja
ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 55/2022, handlingsid: Ks 2022.1238.
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2021 - Tomelilla Industri AB (TIAB),
handlingsid: Ks 2022.1098.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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§ 56 forts.

Tidigare behandling
Ks § 55/2022:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman i
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6
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Kf § 57

Dnr KS 2022/60

Årsredovisning för 2021 - Biogas Ystad
Österlen ekonomisk förening
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Biogas Ystad Österlen, ekonomisk förening (BYÖ) har som ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla biogas från
tankstationer och biogasanläggningar i Ystad Österlenregionen.
Föreningen har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse.
Föreningen redovisar ett negativt resultat på drygt 1 261 tkr för 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 56/2022: Handlingsid: Ks 2022.1239.
Årsredovisning 2021 - Biogas Ystad Österlen, handlingsid: Ks 2022.1109.
Revisionsberättelse Biogas Ystad Österlen 2021, handlingsid: Ks 2022.1110.

Tidigare behandling
Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Ks § 56/2022:

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________
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Kf § 58

Dnr KS 2020/237

Årsredovisning för 2021 - Sydöstra
Skånes Samarbetskommitté (SÖSK)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sydöstra Skånes samarbetskommitté har lämnat årsredovisning för 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 5772022, handlingsid: Ks 2022.1240.
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté verksamhetsberättelse 2021, handlingsid: Ks
2022.
Beslut, årsredovisning 2021, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK),
handlingsid: Ks 2022.1147.

Tidigare behandling
Ks § 57/2022:

Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.
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Kf § 59

Dnr KS 2021/159

Svar på motion angående återbruk
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningen yttrande i
ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Solveig Falk (MP) har lämnat in motion om återbrukscentral med följande
lydelse:
Det är väl känt att dagens slit- och slängsamhälle är ohållbart. En ständigt ökande
produktion av varor har lett till att jordens naturtillgångar börjar ta slut, samtidigt
som bergen av sopor och överblivna produkter växer och utsläppen av växthusgaser
ökar. I Sverige lever vi idag som om vi hade 4,2 jordklot. En radikal omställning är
därför nödvändig, om inte vår planet ska bli obeboelig för kommande generationer.
En viktig sak att göra för att klara klimatutmaningarna är att minska vår konsumtion
av nya varor och istället ta vara på de resurser som redan finns i sådant vi inte längre
vill ha eller behöver, men som fortfarande går att använda. I stället för att kasta bort
trasiga och oönskade saker bör dessa tas tillvara och ges nya liv. På så sätt kan vi
spara på jordens ändliga resurser.
Vi vill därför att det i kommunal regi etableras en central för mottagning,
återanvändning, lagning, försäljning, uthyrning och utlåning av gamla prylar. Denna
bör lämpligen ligga i anslutning till återvinningscentralen i Tomelilla eller i en större
lagerlokal eller liknande.
Miljöpartiet de gröna i Tomelilla föreslår
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-

att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att etablera en
återbrukscentral i Tomelilla.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 oktober 2021, Ksau § 195 att
remittera motionen till förvaltningen för beredning
Förvaltningen genom verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund lämnar
följande yttrande.
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Bakgrund
Tomelilla har sedan fler år tillbaka ett etablerat samarbete för återbruk med
kommuner och organisationer i Skåne. På Sysavs återvinningscentral i Tomelilla finns
möjlighet att lämna byggmaterial såsom dörrar, fönster, takpannor, tegel,
toalettstolar, handfat, beslag och element för återbruk. Dessa säljs vidare via Malmö
Återbyggdepå som drivs gemensamt mellan Malmö stads serviceförvaltning och
Sysav. Textil, kläder, skor samt prylar som porslin, böcker, hemelektronik,
prydnadssaker, lampor och tavlor samlas även in i anslutning till Tomelilla
återvinningscentral och säljs vidare av Emmaus. Utöver detta finns ideella initiativ
med återbruk på Röda Korset samt privata aktörer verksamma i Tomelilla som köper
och säljer återbrukat byggmaterial.
I enlighet med revideringen av EU:s avfallslagstiftning har Sysav tillsammans med
sina 10 delägarkommuner även tagit fram en gemensam kretsloppsplan som gäller
2021-2030. Planen består av tre mål med 24 indikatorer varav flera av indikatorerna
är kopplade till att effektivisera och öka kommunens arbete med återbruk till år 2030.
För att uppnå målen har Tomelilla tillsammans med övriga kommuner åtagit sig att
bland annat förebygga avfallsmängder i den egna verksamheten och samverka och
samarbeta tillsammans med andra verksamheter för att nå kretsloppsplanens mål och
skapa en hållbar resursanvändning. Åtgärdsplanen för Tomelillas energi och
klimatplan anger vidare att cirkulär konsumtion som ett centralt fokusområde för
2019-2025. Som ett led i implementeringen av dessa planer har Tomelilla etablerat ett
samarbete med Ystad, Trelleborg och Skurups kommun för att skänka eller hitta
begagnade möbler och inventarier via tjänsten Mylock Sharing. I syfte att utreda
möjligheten till en fritidsbank, Ta/Ge-skåp eller secondhandbutik med idrotts- och
fritidsutrustning har samhällsbyggnadsverksamheten även frågat föreningslivet brett
om de har lokaler och resurser eller behov av något stöd för att kunna starta detta.
Responsen från föreningarna är att någon enstaka är positiv till idén men anser att de
inte har möjlighet att driva en fritidsbank. Övriga föreningar har enbart svarat nej på
frågan om att driva en fritidsbank. Dessa är alla bra initiativ som bidrar till ökat
återbruk i kommunen.
Enligt Avfall Sverige bedöms det inte finns några juridiska hinder för att i kommunal
regi varken eftersortera, laga, sälja, hyra ut eller låna. Det finns däremot ett antal
regelverk att ta i beaktning. Om kommunen bedriver egen återförsäljning av
produkter och komponenter (det vill säga traditionell secondhand-verksamhet), som
inte från början har utgjort avfall och genomgått förberedelse för återanvändning,
faller det under regelverket om offentlig säljverksamhet. Etableringen av sådan
verksamhet skulle därför behöva analyseras av Tomelilla kommuns regelverk. Även
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eventuell byteshandel som organiseras av kommunen på den lokala
återvinningscentralen bör analyseras mot regelverket för offentlig säljverksamhet.
Detta gäller även om byteshandeln inte genererar några intäkter. En kommun får
endast bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.
Att reparera och renovera prylar faller under avfallslagstiftningen. För att produkter
innehållande skadliga ämnen eller på annat vis bristfällig produktsäkerhet inte ska
säljas vidare via återbruk krävs därmed korrekt avfallsbehandling och ofta utbildning
av personal. När det handlar om ren återbruksverksamhet, det vill säga när prylar
görs om för att få ett nytt användningsområde, gäller produktsäkerhetslagen samt
produktansvarslagen vilket medför ett betydligt större juridiskt ansvar på kommunen.
För tillfället för förvaltningen en aktiv omvärldsbevakning för att ta del av andra
kommuners erfarenheter, nya lösningar och eventuella framtida samarbeten på
området. Förvaltningen ställer sig därmed positiv till att utveckla
återbruksverksamheten inom kommunen men ställer sig avvaktande till etableringen
av en återbrukscentral i kommunal regi i nuläget.
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Ekonomiska konsekvenser
Driftkostnaderna för en återbrukscentral är till skillnad från en traditionell
återvinningscentral med största sannolikhet högre. När det gäller finansiering kan
avfallsavgifter användas för förberedelse för återanvändning samt för kostnader
förknippade med att omsätta produkter, komponenter, materiel osv. eftersom det är
oundviklig del av avfallskedjan. För att bedriva verksamhet för uthyrning, försäljning
och utlåning skulle däremot kostnader som inte täcks av avfallsavgifter tillkomma.
Det är framförallt personal- och lokalkostnader som är högre för en återbrukscentral.
Det kan finnas en ekonomisk nytta med att återbruka till skillnad från återvinning.
Det är däremot svårt att uppskatta om den ekonomiska nyttan skulle överstiga
driftskostnaderna då lönsamheten kan antas variera beroende på säsong och
inkommet material. Etableringen av en återbrukscentral i samarbete med Sysav i
Tomelilla kan också antas medföra ekonomiska konsekvenser för redan etablerade
återbruksverksamheter i regionen dit återbrukat material går idag.
Barnperspektivet
Barn och ungdomar lär sig både hemma och i skolan hur man sorterar och återvinner
avfall. Närheten till en återbrukscentral kan öka återanvändandet och kan bidra till en
ökad kunskap om hållbar konsumtion men kan även förmedlas på annat vis.
Miljöperspektivet
En återbrukscentral är positiv ur miljösynpunkt. Att möjliggöra och underlätta
återanvändning av produkter och material är en viktig del av arbetet mot ett mer
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hållbart lokalsamhälle. Det är dock svårt att avgöra hur stor miljönyttan skulle bli
jämfört med idag då det redan finns möjlighet att lämna in prylar och byggmaterial
till återbruk på Sysavs anläggning samt andra, ovan nämnda privata, ideella och
kommunala initiativ för återbruk.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningen yttrande i
ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 58/2022, handlingsid: Ks 2022.1242.

Tidigare behandling
Kf § 109/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ksau § 195/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning.
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Ksau § 60/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningen yttrande i
ärendebeskrivningen.
Ks § 58/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningen yttrande i
ärendebeskrivningen.
_________
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Beslutet skickas till:
Solveig Falk (MP)
Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund
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Dnr KS 2021/158

Svar på motion angående klimatet
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med förvaltningens
förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning

Solveig Falk (MP) har lämnat in motion om koldioxidbudget, klimatfärdplan
samt risk- och sårbarhetsanalysmed följande lydelse:
Tomelilla kommuns klimatarbete måste intensifieras. Ingen kommun kan längre
hoppas på att andra, varken medborgarna, staten eller yttre krafter ska ta ansvaret för
de historiska förändringar som nu sker i det globala klimatet.
Klimatarbete består av två delar: att ta ansvar för egna utsläppsminskningar samt att
parera för och anpassa liv och verksamheter till oförutsägbara väderfenomen och
extrema väderhändelser. Även andra, mer succesivt kommande förändringar måste
tas med i bilden; till exempel är nya odlingsbetingelser, oväntade sjukdomar och
smittspridningsmönster eller migrationsförändringar skeenden som ansvariga
politiker på alla plan nu måste adressera. Även här i lilla Tomelilla.
Miljöpartiet har sedan 2007 till politiken föreslagit många olika saker i denna riktning,
men tyvärr fått klent gehör. Antagligen beroende på okunskap eller ovilja att ta in
lägets allvar. Men efter sommarens översvämningar i Tyskland och i Sverige i Gävle,
torde knappast någon längre kunna blunda för magnituden av vad vi alla har framför
oss. Till sist är det dags att inse att ett KLIMATNÖDLÄGE redan råder och att
därför släppa prestige, partiegoism och lättja.
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Det är allvar nu.
Miljöpartiet i Tomelilla yrkar att fullmäktige beslutar:
•

Om hur mycket utsläppen av växthusgaser från kommunala
verksamheter succesivt ska minska i en flerårig KOLDIOXIDbudget. Kommunens egna nettoutsläpp av växthusgaser ska 2030 vara
nere på noll.
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•

Att en kvalificerad KLIMATFÄRDPLAN skrivs fram, där ansvar,
åtgärder och kostnader tidsätts och kostnadsberäknas för tiden fram till
2030.

•

Att på ett brett och kvalificerat sätt låta ta fram en RISK- OCH
SÅRBARHETSANALYS för kommunens medborgare, för de egna
verksamheterna och för allas livsbetingelser. Den ska omfatta riskbedömningar och ange olika förebyggande åtgärder för hela
kommunen, landsbygd såväl som tätorter, och i alla tänkbara
avseenden: för odling, för vattenreglering, för avloppsvattenhantering,
för framkomlighet på vägar och broar, för att möta extrema
vädersituationer såsom snöstormar, stark kyla, stark värme, torka,
skyfall, orkaner. Vårdkapacitet, transporter samt samordnings- och
ledningsfunktioner måste adresseras och säkras. Även kommunens
mandat och egenkompetens att fatta beslut i olika led, i relation till
Länsstyrelsen/staten samt Region Skåne ska ingå.

•

Tjänsten som kommunekolog/klimatstrateg ska återbesättas och
ges nödvändiga befogenheter att fram till valet 2022 leda arbetet med
framtagningen av dessa tre dokument.

Förvaltningens förslag till svar
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Koldioxidbudgetering är en allt vanligare förekommande vetenskapligt förankrad
metod som syftar till att en kommun, region eller nation sammantaget ska
åstadkomma de klimatutsläppsminskningar som Parisavtalet anger. Avtalet syftar till
att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader med sikte på 1,5 grad. Målet är
att avvärja ytterligare allvarliga konsekvenser för livet på jorden.
En koldioxidbudget utgår ifrån den kvarvarande mängden koldioxidutsläpp som kan
släppas ut innan man överskrider den uppvärmning som avtalet anger. Budgeten
utgår ifrån den samlade mängden koldioxidutsläpp som återstår för att Sverige ska
uppfylla sitt delansvar för avtalet. Ett av forskarnas budskap är att det är den samlade
mängden koldioxidutsläpp över ett flertal år som är viktig, snarare än enstaka
förändringar under något år. Ju förr de stora mängderna kan börja minska stadigt, ju
större möjligheter har man att undvika ytterligare drastiska åtgärder de kvarvarande
åren.
De koldioxidbudgetar som hittills tagits fram med hjälp av klimatforskare har utgått
från utsläppsstatistik för en kommun eller en region som geografiskt område.
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Forskarna lyfter särskilt kommunernas viktiga roll i klimatomställningen; kommunen
är den instans i samhället som har en nära förankring i kommuninvånare och
verksamheters vardag samtidigt som kommunen också har nära samverkan med
regionala och nationella såväl som internationella myndigheter och andra
organisationer. Kommunerna har bland annat även rådighet och ansvar för
planläggning, trafikplanering, energiplanering och klimatanpassning inom det
geografiska området. Ett brett nätverkande och samarbete är dock en förutsättning
för att lyckas nå de kraftfulla utsläppsminskningar som krävs.
År 2019 antog Tomelilla kommun en klimat- och energiplan. Åtgärderna i planen
berör den kommunala förvaltningen, de kommunala hel- och delägda bolagen samt
till viss del invånarna i Tomelilla kommun.
Av planen framgår att Tomelilla kommun har som övergripande målbild att bli en
fossilbränslefri och klimatneutral kommun år 2025. Förvaltning, näringsliv och
invånare är alla viktiga aktörer i arbetet och tillsammans arbetar vi med åtgärder och
handlingar som leder oss framåt.
De senaste årens arbete för en fossilbränslefri kommunorganisation har bland annat
inneburit att kommunen nu är fossilbränslefri när det gäller el och uppvärmning. När
det gäller drivmedel så är majoriteten av kommunens leasade och egna fordon
fossilbränslefria genom biogas och eldrift. De återstående fossildrivna fordonen
ersätts med fossilfria alternativ i takt med att avtalen löper ut. Tunga arbetsmaskiner
tankas sedan 2021 med förnybar HVO100 i stället för fossil diesel.

Signature reference: 4290cd69-d110-4110-a941-be1a6a9ae8e6

Det femtiotalet kommuner och län i Sverige som hittills haft klimatforskare till hjälp
med att fastställa en koldioxidbudget har utgått ifrån utsläppen inom hela det
geografiska området. De flesta kommuner och läns budgetar har hittills resulterat i att
koldioxidutsläppen behöver minska i storleksordningen 15-17 % per år mellan 20202045. Som jämförelse kan nämnas att det senaste decenniet har de totala utsläppen
minskat ca 2% per år medan den totala nationella minskningen bedömdes vara 7%
under pandemiåret 2020.
Förvaltningen anser att det är ett rimligt nästa steg att Tomelilla tar fram en
koldioxidbudget som utgår ifrån utsläppen inom hela kommunen som geografiskt
område.
Motionärerna föreslår att en klimatfärdplan tas fram. Förslaget är i enlighet med
kommunens antagna energi- och klimatplan enligt vilken en åtgärdsplan ska tas fram.
En risk- och sårbarhetsanalys ingår redan i kommunens pågående arbete med
framtagande av krisberedskapsplan som innefattar klimatrisker. Arbetet har påbörjats
och beräknas vara klart hösten 2022.
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Gällande förslaget om tillsättande av kommunekolog/klimatstrateg så instämmer
förvaltningen i att det finns ett sådant behov, vilket redan ingår i planeringen för
kommunens tillväxt- och utvecklingsavdelning.
Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av en koldioxidbudget för Tomelilla kommun som geografiskt område
görs på uppdrag av Klimatsekretariatet i samarbete med klimatforskare i Uppsala.
Kostnaden är 50 000 kr. Jämte en rapport om budgeten följer även ett digitalt
verktyg ”Climate Visualizer” som kan publiceras på hemsidan och användas för att
testa olika utsläppsminskningstakter inom olika sektorer och se utfallet för budgeten.
Kostnad för tillsättande av en verksamhetsutvecklare inom ekologi/klimat uppskattas
till 650 000 kr/år.
Barnperspektivet
Att budgetera kommunens kvarvarande utsläppsutrymme utifrån klimatforskningen
bidrar positivt till livsutrymmet för kommande generationer.
Miljöperspektivet
Genom att se till att utsläppsminskningarna även bidrar positivt till fler miljömål än
endast klimatet så kan andra positiva miljöeffekter åstadkommas. Ett exempel är om
elcyklar ersätter dieseldrivna fordon så minskar även behov av buller,
energianvändning, ytanspråk, mikroplaster från däckslitage, hårdgöringsgrad och
resursförbrukning för själva tillverkningen av färdmedlet.
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Uppföljning
SMHI tillhandahåller årlig kommunövergripande statistik över klimatutsläpppen
genom den nationella emissionsdatabasen. Data redovisas i dagsläget med två års
eftersläpning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med förvaltningens
förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen § 59/2022, handlingsid: Ks 2022.1243.
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Tidigare behandling
Kf § 108/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ksau § 194/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning.
Ksau § 67/2022:
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med förvaltningens
förslag till yttrande.
Ks § 59/2022.
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med förvaltningens
förslag till yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bertil Fredlund (M) yrkar avslag på motionen.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
_________
Beslutet skickas till:
Solveig Falk (MP)
Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund
Balanslista/Patrik Månehall
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Kf § 61

Dnr KS 2021/220

Svar på motion - Samverkan läsårstider
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Anders Throbäck (S) har lämnat in motion om samverkan i sydost om
läsårstider med följande lydelse:
Familjenämnden beslutar årligen om läsårstider för kommunens grundskolor. I de
flesta fall sammanfaller tiderna med grannkommunerna, men inte alltid. Vid
skolårsstaten 2021/2022 började grundskoleleverna i Tomelilla och Sjöbo den 17
augusti och i Ystad och Simrishamn den 23 och 24 augusti. Höstterminen i år
avslutas i Tomelilla den 17 december, medan eleverna i de övriga SÖSK
kommunerna slutar den 21 och 22 december.
När ungdomarna i Tomelilla slutar grundskolan är de hänvisade till gymnasiestudier i
andra kommuner eftersom vi endast har ett begränsat utbud av gymnasieutbildning i
kommunen. För familjer som har barn både i grundskola och gymnasieskola innebär
ovan redovisade lovtider svårigheter för familjerna att planera semester och resor när
läsårstiderna medför att något av barnen måste vara ledigt. Vi ser också att allt fler
ungdomar redan i högstadiet väljer skolor i andra kommuner för att gå profilklasser.
För att underlätta för familjer med barn i olika åldrar och skolor behövs en bättre
samordning kring läsårstiderna.
Socialdemokraterna yrkar
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att

Tomelilla kommun tar initiativ till årlig samverkan kring läsårstiderna i
sydöstra Skåne.

Förvaltningens förslag till svar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen, Tomelilla kommun tar
initiativ till årlig samverkan kring läsårstiderna i sydöstra Skåne, till förvaltningen för
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§ 61 forts.
beredning och därefter till familjenämnden och SÖSK för yttrande. Som skäl anges
svårigheter för familjer med barn i skolor i olika kommuner att planera semester och
resor.
Elevernas läsårstider beslutats för närvarande i varje kommun eller enskild
huvudman, som anges i skolförordningen men påverkas även av
huvudöverenskommelsen 21(bilaga M) med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd.
Familjer väljer idag att låta sina barn i högre grad gå i andra kommunala eller
fristående skolor och då kan det hända att eleverna har olika läsårstider. Till exempel
har den kommunala grundskolan och gymnasiet i Ystad inte samma start- och
sluttider för läsåret. Tomelillas elever går i en rad olika skolor utanför den lokala
kommunala grundskolan som är där familjenämnden beslutar kring läsårets start- och
sluttider.
Innan förslag till läsårstider landar för beslut i familjenämnden sker en dialog med
rektorerna och lärarfacken för att ge lärarna och eleverna en så optimal arbets- och
lärsituation som möjligt. Varje huvudman har olika rutiner för
planering/dokumentation/ bedömning av lärande, olika kommunövergripande dagar
(till exempel medarbetardagarna) samt olika kompetensutvecklingsinsatser som
varierar över tid beroende på huvudmannens skolors aktuella utmaningar. Ibland
sker stora kompetensutvecklingsinsatser i samarbete med andra aktörer som kan ha
betydelse för läsårstiderna. De lokala lärarfackens tankar kring återhämtning påverkar
också, till exempel studiedagar på höstlovet eller jullovets längd.
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Sammantaget gör detta att huvudmännens skolor kan ha olika behov av arbetsdagar
för lärarna före eller efter elevernas terminsstart och arbetsdagar (studiedagar) vid
andra tillfällen.
En synpunkt som lyftes i dialogen med rektorerna var att elever i grundsärskolan
(ämnesområden, tidigare träningsskolan) som har skola i Ystad eller Simrishamn
ibland har behov av skolomsorg under studiedagar i den andra kommunen. Detta har
alltid fungerat men hade fått en naturlig lösning med gemensamma studiedagar och
läsårstider.
Eleverna ska ha minst 178 undervisningsdagar och lärarna 194 arbetsdagar, därutöver
ska lärare som är anställda enligt bilaga M ha 45 kalenderdagar sammanhängande
ferie.
Efter dialog med rektorerna vill förvaltningen behålla inflytandet över läsårets start
och slut, planering av studiedagar för lärare och övriga lovdagar så nära
verksamheten som möjligt. Detta gör att lärarnas arbete kan fördelas på ett bättre
sätt och ger eleverna högre kvalitet på undervisningen.
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§ 61 forts.
Sven Gunnarsson (C) lyfter frågan om förvaltningen kan göra en omvärldsanalys
med skolförvaltningen i SÖSK-kommunerna kring gemensamma läsårstider.
Ekonomiska konsekvenser
Att de lokala lärarfacken har inflytande över förläggningen av arbetsdagarna utifrån
de lokala förutsättningarna ger en mer hållbar arbetssituation och därmed en
ekonomisk vinst.
Barnperspektivet
Att planera lärarnas arbetstid så att de kan göra sina planeringar/dokumentation och
bedömning av lärande efter de lokala förutsättningarna ger eleverna en bättre
lärmiljö.
Miljöperspektivet
Inte relevant.
Uppföljning
Dialog med lärarfacken före förslag till läsårstider lämnas till familjenämnden för
beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens yttrande i
ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsen § 60/2022, handlingsid: Ks 2022.1244.

Tidigare behandling
Ksau § 20/2022:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till familjenämnden och SÖSK för yttrande.
Fnuu § 12/2022:
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§ 61 forts.
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till yttrande och skickar
detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ksau § 68/2022;
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens yttrande i
ärendebeskrivningen.
Ks § 60/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens yttrande i
ärendebeskrivningen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S), Per-Martin Svensson (M) och Charlotte Rosdala (C) yrkar att
motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar anse
motionen besvarad.
_________
Beslutet skickas till:
Anders Throbäck (S)
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Balanslista/Patrik Månehall
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