SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

20 juni 2022

Plats och tid

Intim, Folkets park, Tomelilla, den 20 juni 2022, kl. 19.00-20.35, med
ajournering 19.45-20.00

Beslutande

Se sid 2

Övriga närvarande

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
HR-chef Johan Lexfors
Digitaliseringschef Mikael Göransson
Tjänstgörande revisor Ulla-Christina Lindberg (S)
Kanslichef Johan Linander
Nämndsekreterare Olof Hammar

Utses att justera

Torgny Larsson (S)

Justerade paragrafer

§§ 62-76

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Digitalt via Netpublicator Sign 28 juni 2022

Sander Dijkstra (M)

Olof Hammar

Ordförande

Anette Thoresson (C)

Justerare
Torgny Larsson (S)

Sander Dijkstra (M)

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

20 juni 2022

Datum då anslaget sätts upp

28 juni 2022

Datum då anslaget tas ned

22 juli 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

20 juni 2022

Beslutande

Per-Martin Svensson (M)
Ewa Carnbrand (M)
Sander Dijkstra (M) §§ 62-71, 73-76
Marianne Åkerblad (M)
Kenneth Strömbeck (M)
Alexander Verweij Svensson (M)
Emil Ekstrand (M), 1:e vice ordf. §§ 62-72 och 74-76 samt tjänstgörande ordf. § 73
Leif Sandberg (C)
Magnus Nilsson (C)
Charlotte Rosdala (C) §§ 62-71, 73-76
Anette Thoresson (C), ordf §§ 62-72, 74-76 Gunvor Olsson (C)
Carina Persson (L)
Bo Herou (KD)
Torgny Larsson (S)
Tina Bergström-Darrell (S)
Anders Throbäck (S)
Inger Åbonde (S)
Anne-Maj Råberg (S), 2:e vice ordf
Helén Bladh (S)
Mona Nihlén (V)
Solveig Falk (MP)
Per Gustafsson (SD)
Per-Olof Örnsved (SD)
Paul Lennartsson (SD)
Kent Olofsson (SD)
Thony Blomgren (SD)
Kent Gustafsson (SD)
Birger Hörberger (SD)
Tina Malm (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lennart Johansson (M), ersätter Bertil Fredlund (M)
Bengt Högborg (C), ersätter Maria Mickelåker (C)
Lena Eriksson (C), ersätter Fatlum Avdullahu (C)
Boel Holm (C), ersätter Anders Larsson (C)
Kristin Skoog (S), ersätter Sara Anheden (S), §§ 62-71, 73-76
Axel Olsson (S), ersätter Ida Bornlykke (S)
Roger Persson (S), ersätter Seidi Karaliti (S) §§ 62-72, 74-76
Figge Bergquist (V), ersätter Linda Ekelund (V)
Jan Gustafsson (SD), ersätter Anders Rosengren (SD)
Karin Arvidsson (S), ersätter Kristin Skoog (S), § 72, ersätter Roger Persson (S), § 73

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Ej tjänstgörande ersättare
Susanne Balczar Herou (KD)
Karin Arvidsson (S), §§ 62-71, 74-76
Jerry Bergström (MP)
Claes Melin (MP)

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

20 juni 2022

Ärenden vid dagens sammanträde med
Kommunfullmäktige

Sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare
Frågor
Informationsärende
Informationsärende - Tertialrapport jan-april (T1) 2022 för Tomelilla
kommun
§ 66
Informationsärende - Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i
Tomelilla kommunförvaltning 2021
§ 67
Samverkansavtal och reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd
mandatperioden 2023-2026
§ 68
Reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-2026
§ 69
Reglemente för valberedningsnämnden mandatperioden 2022-2026
§ 70
Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 2023-2026
§ 71
Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda 2023-2026
§ 72
Årsredovisning 2021 - Österlens folkhögskola
§ 73
Årsredovisning 2021 - AV Media Skåne
§ 74
Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS första
kvartalet 2022
§ 75
Avsägelse från Marie Svensson (SD) som revisor i Tomelilla kommun samt
lekmannarevisor i Österlenhem AB och Tomelilla industriaktiebolag (TIAB)
§ 76
Motion - BID-process för ökad attraktivitet och trivsel i centrum
_________

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

§ 62
§ 63
§ 64
§ 65

Justerandes sign

3

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

Kf § 62

Sammanträdets öppnande, upprop och
val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut

Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 10 juni
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 10
juni 2022.
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat, varefter sekreteraren genomför
upprop.
Val av justerare förrättas enligt sidan 1 till detta protokoll.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

_________

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

Kf § 63

Dnr KS 2022/6

Frågor
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Åbondes (S) fråga till familjenämndens
ordförande Charlotte Rosdala (C) får ställas.
Kommunfullmäktige beslutar att Thony Blomgrens (SD) fråga till kommunstyrelsens
ordförande Leif Sandberg (C) får ställas.

Ärendebeskrivning

Inger Åbonde (S) har till familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (S)
ställt följande fråga:
Enligt uppgift ska alla elever, utom två, i en klass som slutar sexan, börja högstadiet i
Simrishamns kommun.
Vilka analyser har familjenämnden gjort för att ta reda på varför Tomelillaelever
väljer bort Kastanjeskolan?
Familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) svarar följande:
Uppgifterna stämmer inte. Senaste uppgifterna visar att 83 elever kommer fortsätta
sin skolgång på högstadiet på Kastanjeskolan, 17 elever har valt annan kommun och
47 elever har ännu ej angett skolval.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Thony Blomgren (V) har till kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C)
ställt följande fråga:
Den 23/3 2020 beslutade Kommunfullmäktige att ett underhållsprogram skulle
köpas in och med hjälp av detta upprätta en femårig underhållsplan för vårt
fastighetsbestånd.
I våra revisorers rapport från den 18/5 2021, konstaterar man att inget program
avseende underhållssystem existerar inom förvaltningen.
Vidare har det avsatts medel inom investeringsbudgeten för just kostnader avseende
underhållsplan.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

§ 63 forts
Nu har det gått över två år sedan beslutet om underhållsplan fattades av kommunens
högsta beslutande organ, Kommunfullmäktige.
Således, är beslutet verkställt och hur långt har man kommit i processen?
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) svarar följande:
Underhållsprogramvaran är införskaffad och inmatning av alla uppgifter som behövs
för full funktionalitet pågår.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Fråga angående skolval till familjenämndens ordförande Charlotte Rosdala (C) från
Inger Åbonde (S), handlingsid: Ks 2022.1746
Fråga angående underhållsprogram till kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg
(C) från Thony Blomgren (SD), handlingsid: Ks 2022.1770
Svar på fråga angående underhållsprogram, handlingsid: Ks 2022.1786

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

_________

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

Kf § 64

Informationsärende
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inga motioner har inkommit mellan den 4 maj 2022 och den 7 juni 2022.
Ett medborgarinitiativ har inkommit mellan den 4 maj 2022 och den 7 juni 2022.
•

Medborgarinitiativ - Nya mål/nät på gamla idrottsplatsen vid Malmövägen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

2022-06-07 Information om inkomna motioner och interpellationer, handlingsid: Ks
2022.1854
2022-06-07 Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ, handlingsid: Ks
2022.1853

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

_________

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

Kf § 65

Dnr KS 2022/83

Informationsärende - Tertialrapport janapril (T1) 2022 för Tomelilla kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning ska en förenklad tertialuppföljning med fokus på
helårsprognosen lämnas av styrelsen och nämnder per 30 april.
Prognosen för 2022 är ett resultat på 30,0 mnkr vilket är 13,5 mnkr bättre än budget.
Den största avvikelsen är förbättrade prognoser av skatteintäkter och statsbidrag.
Samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt vård och omsorgsnämnden
prognostiserar underskott på totalt 5,9 mnkr. Kultur och fritidsnämnden
prognostiserar ett mindre överskott på 0,4 mnkr.
Kommunstyrelsen, familjenämnden, revisionen, överförmyndarnämnden samt
valnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut.
Den samlade bedömningen utifrån de finansiella målen och verksamhetsmålen är att
Tomelilla kommun och dess bolag har en god ekonomisk hushållning.
Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna för 2022 och
uppföljningar har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har vidtagits.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Ekonomiska konsekvenser
Det prognostiserade resultatet innebär att de finansiella målen kommer att vara
uppfyllda.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

§ 65 forts
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits.
Uppföljning
Enligt fastställt reglemente kommer nästa uppföljning av mål och ekonomi att ske
per 31 augusti 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.1595.
Tertialrapport 1 år 2022 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.1596.

Tidigare behandling
Ks § 64/2022

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver
vidtaga för att nå en balans i budget för innevarande år men även vilka långsiktiga
åtgärder som behöver vidtagas för en ekonomisk balans för kommande budgetperiod
2023-2025.
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att vidtaga de åtgärder som är möjliga inom
nämndens ansvarsområde samt återrapportera dessa i samband med delårsrapporten
per den 31 augusti 2022, samt till kommunstyrelsen återrapportera de analyserade
åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde senast den 31
augusti 2022.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

Kf § 66

Dnr KS 2022/75

Informationsärende - Årlig revision av
systematiskt arbetsmiljöarbete i
Tomelilla kommunförvaltning 2021
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är en
återblick av hur kommunen under det gångna året arbetat med arbetsmiljöfrågorna.
Uppföljningen ska säkerställa att vi lever upp till föreskrifterna om systematiska
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Resultatet av uppföljningen kan leda till att det
behövs göras förbättringar av arbetssättet och om det vid uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas. Den årliga uppföljningen är ett underlag för
arbetsmiljöarbetet nästkommande år.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärderna i handlingsplanen ska långsiktigt minska risken för ohälsa och därmed ge
positiva ekonomiska konsekvenser. För att ge ett mer precist svar skulle det krävas
en omfattande analys.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet.
Uppföljning
Arbetsgivaren följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen med återrapport
till Kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

§ 66 forts

Föredragning

HR-chef Johan Lexfors medverkar på dagens sammanträde och informerar
kommunfullmäktige om ärendet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2022, handlingsid: Ks 2022.1518.
SAM 2021 förvaltningsövergripande handlingsplan 2022, handlingsid: Ks 2022.1319.
SAM 2021 rapport årlig revision Tomelilla kommunförvaltning, handlingsid: Ks
2022.1320.

Tidigare behandling
Ks § 66/2022:

Kommunstyrelsen beslutar lägga rapporten till handlingarna samt anta föreslagen
förvaltningsövergripande handlingsplan.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

_________

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

Kf § 67

Dnr KS 2022/24

Samverkansavtal och reglemente för
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd
mandatperioden 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansavtal om gemensam
överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: Ks 2022.1429, samt anta
reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026,
handlingsid: Ks 2022.1430.

Ärendebeskrivning

Ystads kommun och Sjöbo kommun har sedan 2010 en gemensam organisation för
överförmyndarverksamheten och sedan 2011 även en gemensam
överförmyndarnämnd. Från 2016 har Tomelilla ingått i den gemensamma
överförmyndarverksamheten och varit värdkommun. Den nuvarande gemensamma
nämnden för Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner startade från och med 2019.
I början av 2021 påbörjades en diskussion om Simrishamns kommuns deltagande i
den gemensamma överförmyndarverksamheten och -nämnden. Kommunfullmäktige
i Simrishamns kommun fattade den 31 maj 2021 beslut om att Simrishamns kommun
önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en gemensam
överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner.
Samtliga fyra kommuner har under hösten 2021 fattat ett principbeslut om att
Simrishamns kommun ska ingå från och med den 1 januari 2023.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Syftet med samarbetet är att minska sårbarheten, upprätthålla en hög kompetensnivå,
skapa en effektiv och rättssäker hantering, uppnå kostnadseffektivitet, genom att
använda resurserna gemensamt.
Den nuvarande överförmyndarnämnden har informerats och diskuterat liggande
förslag. Det har även varit på informell remiss i de fyra kommunerna.
Namnen på enheten och nämnden förslås bli Sydöstra Skånes överförmyndarenhet
och Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. Nämnden föreslås ha fyra ledamöter och
fyra ersättare, det vill säga en ledamot och en ersättare per kommun.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

§ 67 forts
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för den gemensamma organisationen ska fördelas mellan parterna
utifrån respektive parts andel av det totala antalet ärenden respektive år.
Fördelningsnyckel ska årligen ses över i samband med framtagande av budget och
justeras med hänsyn till det faktiska antalet ärenden i respektive kommun under
innevarande år.
Förslaget till samverkansavtal och reglemente beräknas inte påverka de nuvarande
samverkanskommunernas totala kostnader för överförmyndarverksamheten.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön.
Uppföljning
Reglementet ska följas upp inför varje ny mandatperiod.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansavtal om gemensam
överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: Ks 2022.1429, samt anta
reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026,
handlingsid: Ks 2022.1430.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Beslutsunderlag

Ks § 67/2022 Samverkansavtal och reglemente för Sydöstra Skånes
överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1653.
Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid:
Ks 2022.1429.
Reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026,
handlingsid: Ks 2022.1430.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

§ 67 forts

Tidigare behandling
Ks § 67/2022:

Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansavtal om gemensam
överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: Ks 2022.1429, samt anta
reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026,
handlingsid: Ks 2022.1430.
Ksau § 83/2022:
Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansavtal om gemensam
överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: Ks 2022.1429, samt anta
reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026,
handlingsid: Ks 2022.1430.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bo Herou (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Simrishamns kommun
Ystad kommun
Sjöbo kommun

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

KFS-Johanna Kandell

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

Kf § 68

Dnr KS 2022/21

Reglemente för valnämnden
mandatperioden 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta valnämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1432.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat valnämndens och
andra nämnders reglementen vid flera tillfällen. Valnämndens reglemente har
anpassats så att det mer liknar övriga nämnders reglementen. Detta gäller exempelvis
kallelsen och distansdeltagande. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta valnämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1432.

Beslutsunderlag

Ks § 68/2022 Reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-2026, handlingsid:
Ks 2022.1654
Organisations- och arvodesberedningen § 16/2022, handlingsid: Ks 2022.1431.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1154.
Reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-2026 (rätt mall), handlingsid: Ks
2022.1432.

Tidigare behandling
OAB § 16/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
valnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1154.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

§ 68 forts
Ksau § 84/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta valnämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1432.
Ks § 68/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta valnämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1432.
_________

Beslutet skickas till:
Valnämnden

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

KFS/Johanna Kandell

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

Kf § 69

Dnr KS 2022/23

Reglemente för valberedningsnämnden
mandatperioden 2022-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta valberedningsnämndens reglemente för
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2022.1630.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat
valberedningsnämndens och andra nämnders reglementen vid flera tillfällen.
Valberedningsnämndens reglemente har anpassats så att det mer liknar övriga
nämnders reglementen. Detta gäller exempelvis tidpunkt för sammanträde och
distansdeltagande. Därutöver har utskottet tagits bort från reglementet eftersom det
ändå inte har funnits något utskott. I förslaget är det som markerats med röd text
tillägg och gulmarkerad text är borttaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta valberedningsnämndens reglemente för
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2022.1630.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2022, handlingsid. Ks 2022.1521.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Organisations- och arvodesberedningen § 17/2022 Valberedningsnämndens
reglemente, handlingsid: Ks 2022.1436.
Reglemente för valberedningsnämnden mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks
2022.1631.
Reglemente för valberedningsnämnden mandatperioden 2022-2026 (rätt mall),
handlingsid: Ks 2022.1630.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

§ 69 forts

Tidigare behandling
OAB § 17/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
valberedningsnämndens reglemente för mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks
2022.1155.
Ksau § 85/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta valberedningsnämndens reglemente för
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2022.1437.
Ks § 69/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta valberedningsnämndens reglemente för
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2022.1630.
_________

Beslutet skickas till:
Valberedningsnämnden via kanslichef Johan Linander

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

KFS-Johanna Kandell

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

Kf § 70

Dnr KS 2022/22

Reglemente för krisledningsnämnden
mandatperioden 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta krisledningsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1440.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat
krisledningsnämndens och andra nämnders reglementen vid flera tillfällen.
Krisledningsnämndens reglemente har anpassats så att det mer liknar övriga
nämnders reglementen. Detta gäller exempelvis inkallelse av ersättare och
distansdeltagande. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg och
gulmarkerad text är borttaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta krisledningsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1440.

Beslutsunderlag

Ks § 70/2022 Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 2023-2026,
handlingsid: Ks 2022.1656

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Organisations- och arvodesberedningen § 18/2022 Krisledningsnämndens
reglemente, handlingsid: Ks 2022.1439.
Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 2023-2026 (rätt mall),
handlingsid: Ks 2022.1440.
Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks
2022.1441.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

§ 70 forts.

Tidigare behandling
OAB § 18/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
krisledningsnämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks
2022.1156, med ändringen att det tillägg gällande anslag av medel i nuvarande
krisledningsnämndens reglemente § 5, som behandlas i kommunfullmäktige den 16
maj 2022, ska läggas till.
Ksau § 86/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta krisledningsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1440, med ändringen att det tillägg
gällande anslag av medel i nuvarande krisledningsnämndens reglemente § 5, som
behandlas i kommunfullmäktige den 16 maj 2022, ska läggas till.
Ks § 70/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta krisledningsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1440.
_________

Beslutet skickas till:
Krisledningsnämnden via kanslichef Johan Linander

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

KFS-Johanna Kandell

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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20 juni 2022

Kf § 71

Dnr KS 2022/73

Reglemente om ekonomiska villkor för
förtroendevalda 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente om ekonomiska villkor för
förtroendevalda i Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks
2022.1858.

Reservation

Den socialdemokratiska partigruppen (Kristin Skoog, Torgny Larsson, Axel Olsson,
Roger Persson, Tina Bergström-Darrell, Anders Throbäck, Inger Åbonde, Peter
Boström, Anne-Maj Råberg och Helén Bladh) reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 att tillsätta en särskild
beredning för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat
arvodesreglementet vid ett flertal tillfällen.
Kommunstyrelsen behandlade reglementet på sitt sammanträde 2022-06-01 och
beslutade om ett antal ändringar. Ett uppdaterat reglemente där kommunstyrelsens
förslag till ändringar beaktats utgör beslutsunderlag på dagens sammanträde.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

I beslutsunderlag ”Arvodesreglemente (spårade ändringar, efter ks), handlingsid: Ks
2022.1859” är det som markerats med röd text tillägg och gulmarkerad text är
borttaget. Grönmarkerat är följdändringar som krävs när den gulmarkerade texten tas
bort.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente om ekonomiska villkor för
förtroendevalda i Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks
2022.1858

Justerandes sign
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§ 71 forts

Beslutsunderlag

Ks § 71/2022 Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda 2023-2026,
handlingsid: Ks 2022.1657
Organisations- och arvodesberedningen § 20/2022, handlingsid: Ks 2022.1442.
Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda (rätt mall, ändringar efter ks),
handlingsid: Ks 2022.1858.
Arvodesreglemente (spårade ändringar, efter ks), handlingsid: Ks 2022.1859.

Tidigare behandling
OAB § 20/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla kommun
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1278, med ändringen att
revisorernas fasta arvode kvarstår samt redaktionella ändringar.
Ksau § 87/2022:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.
Ks § 71/2022
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente om ekonomiska villkor för
förtroendevalda i Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks
2022.1279, med följande ändringar och tillägg.
Kommunfullmäktige beslutar att skrivningen i första stycket på sidan 10, gällande
arvode till 1:e vice ordförande ändras till att vara 20 % av kommunstyrelsens
ordförandes arvode vid 20 % tjänstgöringsgrad.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Kommunfullmäktige beslutar att i skrivningen under § 10 på sidan 6 ersätta ” det
avtal som gäller för kommunens anställda” med ”Skatteverkets regler”.
Kommunfullmäktige beslutar att skrivningen i § 6 i bilaga 1, gällande arvode till
oppositionsråd (2:e vice ordförande) ändras till att vara 32 % av kommunstyrelsens
ordförandes arvode vid 40 % tjänstgöringsgrad.
Kommunfullmäktige beslutar att arvodena till ordförandena i Österlenhem AB och
TIAB ska vara två arvoden om 50 % till för vardera uppdrag eftersom det är två olika
juridiska personer.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

§ 71 forts

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C), Per-Martin Svensson (M) och Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsen förslag till beslut i sin helhet.
Yrkande 1: Bengt Högborg (C) yrkar på ”att i särskild ordning” stryks i allmänna
bestämmelser § 2 d överst på sidan 4 i reglementet.
Tina Bergström-Darrell (S) yrkar på ”att i särskild ordning” står kvar i allmänna
bestämmelser.
Yrkande 2: Tina Bergström-Darrell (S) yrkar på att punkt 5 i bilaga 2 ska lyda:
”Utövande av delegeringsbeslut, dock ej beslut under sociala jouren”.
Charlotte Rosdala (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Yrkande 3: Tina Bergström-Darrell (S) yrkar att arvodet för ordförande i YstadÖsterlenregionens miljöförbunds direktion ska höjas till 1,25 inkomstbasbelopp.

Beslutsgång (yrkande 1)

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång (yrkande 2)

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsen förslag till beslut.
Votering begärs och ska verkställas.
Följande beslutsgång bestäms:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Nej-röst för Tina Bergström-Darrells (S) yrkande.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

§ 71 forts

Omröstning

Med 30 ja-röster mot 10 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra (M),
Marianne Åkerblad (M), Lennart Johansson (M), Emil Ekstrand (M), Kenneth
Strömbeck (M), Alexander Verweij Svensson (M), Leif Sandberg (C), Bengt Högborg
(C), Magnus Nilsson (C), Charlotte Rosdala (C), Lena Eriksson (C), Anette
Thoresson (C), Boel Holm (C), Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou
(KD), Mona Nihlén (V), Figge Bergquist (V), Solveig Falk (MP), Per Gustafsson
(SD), Paul Lennartsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Jan Gustafsson (SD), Kent
Olofsson (SD), Tina Malm (SD), Thony Blomgren (SD), Kent Gustafsson (SD och
Birger Hörberger (SD).
Nej-röster: Kristin Skoog (S), Torgny Larsson (S), Axel Olsson (S), Roger Persson
(S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter
Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Helén Bladh (S).

Beslutsgång (yrkande 3)

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsen förslag till beslut
Votering begärs och ska verkställas.
Följande beslutsgång bestäms:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Nej-röst för Tina Bergström-Darrells (S) yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

§ 71 forts

Omröstning

Med 29 ja-röster mot 10 nej-röster, samt en ledamot som avstår från att rösta,
beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Ewa Carnbrand (M), Sander Dijkstra (M),
Marianne Åkerblad (M), Lennart Johansson (M), Emil Ekstrand (M), Kenneth
Strömbeck (M), Alexander Verweij Svensson (M), Leif Sandberg (C), Bengt Högborg
(C), Charlotte Rosdala (C), Lena Eriksson (C), Anette Thoresson (C), Boel Holm (C),
Gunvor Olsson (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Mona Nihlén (V), Figge
Bergquist (V) och Solveig Falk (MP), Per Gustafsson (SD), Paul Lennartsson (SD),
Per-Olof Örnsved (SD), Jan Gustafsson (SD), Kent Olofsson (SD), Tina Malm (SD),
Thony Blomgren (SD), Kent Gustafsson (SD) och Birger Hörberger (SD).
Nej-röster: Kristin Skoog (S), Torgny Larsson (S), Axel Olsson (S), Roger Persson
(S), Tina Bergström-Darrell (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S), Peter
Boström (S), Anne-Maj Råberg (S) och Helén Bladh (S).
Avstår: Magnus Nilsson (C)
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

KFS-Johanna Kandell

Justerandes sign

25

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 juni 2022

Kf § 72

Dnr KS 2022/82

Årsredovisning 2021 - Österlens
folkhögskola
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Jäv

Kristin Skoog (S), Charlotte Rosdala (C) och Sander Dijkstra (M) anmäler jäv och
deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning

Föreningen Österlens Folkhögskola är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening som bildades den 28 juni 2001, då stadgar antogs och beslut fattades om att
lämna ansökan till Folkbildningsrådet med anhållan om att få överta
statsbidragsrättigheterna från och med den l juli 2002. Dessförinnan var Region
Skåne huvudman. Skolan startade ursprungligen sin verksamhet år 1907. Medlemmar
i föreningen är Tomelilla kommun och Föreningen Furuboda folkhögskola.
Enligt stadgarna skall föreningen bedriva sitt arbete utifrån en humanistisk grundsyn
och hållbar utveckling med utgångspunkt från alla människors lika värde och möta
människors behov av bildning, utbildning och kultur samt personlig och social
utveckling.
Föreningen gjorde 2020 ett positivt resultat på knappt 760 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Ks § 75/2022 Årsredovisning 2021 - Österlens folkhögskola, handlingsid: Ks
2022.1661
Årsredovisning 2021 - Österlens folkhögskola, handlingsid: Ks 2022.1588.

Justerandes sign
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§ 72 forts

Tidigare behandling
Ks § 75/2022

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Österlens folkhögskola

Justerandes sign
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20 juni 2022

Kf § 73

Dnr KS 2021/46

Årsredovisning 2021 - AV Media Skåne
Kommunfullmäktiges beslut

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

Jäv

Anette Thoresson (C) och Roger Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet AV Media Skåne har avgett årsredovisning för 2021 med ett
redovisat resultatet om drygt 132 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för
Kommunalförbundet AV Media Skåne för verksamhetsåret 2021 samt att bevilja
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Ks § 76/2022 Årsredovisning 2021 - AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2022.1662
Årsredovisning 2021 - AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2022.1541.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Hemställan om ansvarsfrihet 2021, AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2022.1117.

Justerandes sign
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§ 73 forts

Tidigare behandling
Ks § 76/2022:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för
Kommunalförbundet AV Media Skåne för verksamhetsåret 2021 samt att bevilja
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

AV Media Skåne

Justerandes sign
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Kf § 74

Dnr KS 2022/74

Statistikrapport för ej verkställda
gynnande beslut inom SOL och LSS
första kvartalet 2022
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande
beslut inom SOL och LSS första kvartalet 2022.

Ärendebeskrivning

Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16
kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden skyldighet att till
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut
enligt LSS och 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för
respektive beslut.
Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång tid som förflutit
från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men tackat nej räknas
dagarna från erbjudet datumet till verkställt datum enligt praxis från tidigare domar.
En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att
tilldömas vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a.
Fem, varav tre nya ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO
under perioden.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 22-03- 31
311 dagar. Väntetiden beror på resursbrist.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07- 06. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 22-03- 31
269 dagar. Väntetiden beror på resursbrist
Beslut enligt 9§p.4 från 2021-09-21. Verkställt under rapporteringsperioden.
Väntetid fram till 22-01-21, 121 dagar. Väntetid beror på att matchningsmöte blivit
senarelagt.
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Sammanträdesdatum
20 juni 2022

§ 74 forts
Beslut enligt 9§p.3 från 2021-11-01. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 22-03-31, 150 dagar. Väntetid beror på brister i rutiner.
Beslut enligt 9§p.5 från 2021-11-22. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 22-03-31, 129 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i
matchningsprocessen.
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar.
Tidigare redovisning. Tre tidigare redovisade ej verkställda beslut inom LSS under
2021.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07-06
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25.
Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att överlämna statistikrapporten till Kommunfullmäktige får inga
ekonomiska konsekvenser i sig men Tomelilla kommun kan få betala en
sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt länge med att verkställa ett beslut.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal.
Nästa avrapportering kommer avse andra kvartalet 2022.
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§ 74 forts

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande
beslut inom SOL och LSS första kvartalet 2022.

Beslutsunderlag

Ks § 77/2022 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS
första kvartalet 2022, handlingsid: Ks 2022.1663

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämnden § 32/2022:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ksau § 95/2022.
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande
beslut inom SOL och LSS första kvartalet 2022.
Ks § 77/2022
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande
beslut inom SOL och LSS första kvartalet 2022..
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Vård och omsorgsnämnden
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Kf § 75

Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Marie Svensson (SD) som
revisor i Tomelilla kommun samt
lekmannarevisor i Österlenhem AB och
Tomelilla industriaktiebolag (TIAB)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att från den 10 september 2022 entlediga Marie
Svensson (SD) från uppdraget som revisor i Tomelilla kommun samt som
lekmannarevisor i Österlenhem AB och Tomelilla industriaktiebolag (TIAB).

Ärendebeskrivning

Marie Svensson (SD) har den 14 juni 2022 inkommit med avsägelse som revisor för
Tomelilla kommun, Österlenhem och TIAB. Marie Svensson har i avsägelsen
meddelat att hon avgår den 10 september för att kunna vara valbar den 11
september.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Marie Svensson (SD) som revisor i Tomelilla kommun samt
lekmannarevisor i Österlenhem AB och Tomelilla industriaktiebolag (TIAB),
handlingsid: Ks 2022.1847
_________
Beslutet skickas till:
Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Marie Svensson (SD)
Per Gustafsson (SD)
Revisorerna
Lönekontoret Ystad
Förtroendemannaregistret Elected/Therese Stendahl
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Kf § 76

Dnr KS 2022/95

Motion - BID-process för ökad
attraktivitet och trivsel i centrum
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ärendebeskrivning

Sara Anheden (S) har lämnat in motion angående BID-process för ökad
attraktivitet och trivsel i centrum med följande lydelse:
Den upplevda tryggheten i centrala Tomelilla har under många år varit låg i
polisens trygghetsundersökningar. Ombyggnationen av Torget ska
förhoppningsvis göra centrum mer attraktivt och få fler invånare att röra sig i
området på och omkring Torget.

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Ett sätt att arbeta för stadsutveckling är genom BID-process. BID innebär att olika
parter samverkar inom ett geografiskt avgränsat område. Ursprungligen står
konceptet för Business Improvement District och kommer från Kanada och USA,
men det finns även i Europa. I en del länder bygger det på en lagstiftning som
tvingar fastighetsägare att delta med både pengar och resurser. Närmast oss
används konceptet i Malmö. De två stadsområden, Sofielund och Möllevången
har under ett antal år arbetat utifrån processen. Här har utgångspunkt varit att
arbeta för att öka trivsel, trygghet och sammanhållning. Något krav på pengar från
fastighetsägare har dock aldrig funnits.
Tomelilla kommun har alla förutsättningar att tillsammans med fastighetsägare,
näringsidkare och invånare arbeta för att öka trivseln och skapa ett attraktivare
centrum.
Vi yrkar därför
att

Tomelilla kommun startar en BID-process i syfte att öka
attraktiviteten och trivseln i centrum

Justerandes sign
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§ 76 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslutsunderlag

Motion - BID-process för ökad attraktivitet och trivsel i centrum, handlingsid: Ks
2022.1743
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 82937389-267b-485b-93e4-3b36ef4fd196

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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