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Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

16 mars 2022

Plats och tid

Hotell Fritiden, Ystad, den 16 mars 2022, kl. 08.40-11.40 med
ajournering kl. 10.10-10.25 samt kl. 11.10-11.20
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Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Skolchef Johan Holmqvist
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Praktikant Sara Samuelsson
Kommunsekreterare Thomas Lindberg
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Sara Anheden (S)
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§§ 12-33
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Thomas Lindberg
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Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

16 mars 2022

Datum då anslaget sätts upp

21 mars 2022

Datum då anslaget tas ned

14 april 2022

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustavs Torg 16

Underskrift
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

16 mars 2022

Beslutande

Leif Sandberg (C), ordförande
Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande
Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande
Per Gustafsson (SD)
Anders Throbäck (S)
Bo Herou (KD) §§ 16-33
Ewa Carnbrand (M)
Anders Rosengren (SD)
Fatlum Avdullahu (C)
Tina Bergström-Darrell (S) §§ 12-19, 21-33

Tjänstgörande ersättare

Christian Schanner (C) istället för Bo Herou (KD) §§ 12-15
Sven Gunnarsson (C) istället för Charlotte Rosdala (C)
Inger Åbonde (S) Istället för Ida Bornlykke (S)
Thony Blomgren (SD) istället för Per-Olof Örnsved (SD)
Figge Bergqvist (V) istället för Tina Bergström-Darrell (S) § 20

Ej tjänstgörande ersättare
Sander Dijkstra (M)
Anna Sandegren (SD)
Kent Olofsson (SD)
Tobias Högborg (C)
Figge Bergqvist (V) §§ 12-19, 21-33

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24

Ändringar i föredragningslistan
Dialoger och informationsärenden
Informationsärende - Verksamhetsplan 2022 Kommunstyrelsen
Årsredovisning för 2021 - Tomelilla kommun
Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-2025
Riktlinjer visionsmedel
Ändring av bolagsordning, Österlen VA AB
Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020
Årsredovisning 2021 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl.
Svar på revisorernas granskning - Uppföjning av granskningar 2019 i
Tomelilla kommun
Svar på revisorernas granskning av Tomelilla kommuns förebyggande
arbete mot otillåten påverkan
Svar på motion angående utbildning för personalutskottet

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

16 mars 2022

Svar på motion angående regntunnor
Svar på motion - Minska andelen hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla
Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS 4:e
kvartalet 2021
§ 28
Anmälningsärenden kommunstyrelsens arbetsutskott 2 februari 2022
§ 29
Anmälningsärenden kommunstyrelsens arbetsutskott 16 februari 2022
§ 30
Anmälningsärenden kommunstyrelsens arbetsutskott 2 mars 2022
§ 31
Akutboende för flyktingar med anledning av kriget i Ukraina
§ 32
Nämndinitiativ plan för flyktingmottagning
§ 33
Nämndinitiativ - Utredning SFI och samhällsinformation med anledning av
massflyktsdirektivet
_________

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

§ 25
§ 26
§ 27

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Ks § 12

Ändringar i föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut

På förslag av ordföranden beslutar kommunstyrelsen om följande tillkommande
ärenden i föredragningslistan:
Punkt 21 ”Akutboende för flyktingar med anledning av kriget i Ukraina”.
Punkt 22 ” Nämndinitiativ plan för flyktingmottagning”.
Punkt 23 ” Nämndinitiativ - Utredning SFI och samhällsinformation med anledning
av massflyktsdirektivet”.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

_________

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Ks § 13

Dnr KS 2022/3

Dialoger och informationsärenden
kommunstyrelsen 16 mars 2022
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar om kommunens beredskap med
anledning av kriget i Ukraina och uppger bland annat följande:
•

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet som bland annat innebär
viseringsfrihet för flyktingar, vilket gör det svårt att få en överblick av
flyktingsituationen. Direktivet innehåller vidare en rad krav som alla
myndigheter behöver få förståelse i.

•

Länsstyrelserna har legalt samordningsansvar.

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är det organ som ska
samordna civilsamhället.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

IT-tekniker Mikael Kronblad och informationssäkerhetsansvarig Anna Jakobsson
informerar om informationssäkerhet och uppger bland annat följande:
•

Kommunen skyddar sig mot attacker (överbelastningsattacker, fishing och
ransomware) genom att ha två fiber in i kommunen, brandvägg,
multifaktorinlogg samt skalskydd.

•

En stor del av säkerheten är att alla medarbetare är uppdaterade gällande
rutiner för lösenord, länkar i mail samt att incidenter anmäls.

Ekonomichef Elisabeth Wahlström informerar om aktuella upphandlingar.
Skolchef Johan Holmqvist informerar om samverkan kring vuxenutbildningen och
uppger bland annat att samarbetsavtalet med Ystads kommun fungerar bra men
önskar att det var mer engagemang från andra kommuner.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 13 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

_________

Justerandes sign

6

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Ks § 14

Dnr KS 2022/42

Informationsärende - Verksamhetsplan
2022 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen presenterar kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2022 Kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2022.665.
Nämndmål mätare och aktiviteter 2022, handlingsid: Ks 2022.666.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

_________

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Ks § 15

Dnr KS 2021/114

Årsredovisning för 2021 - Tomelilla
kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige
och revisorerna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2021 för Tomelilla
kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn- och utbildning enligt
gällande huvudprincip per skola/förskola.

Ärendebeskrivning

Resultatet för år 2021 uppgår till 62,5 mnkr, vilket är 45,8 mnkr högre än budget. I
detta resultat ingår orealiserade vinster på 14,8 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår
därmed till 47,7 mnkr. Den främsta anledningen till budgetöverskottet är
slutavräkningarna för 2020 och 2021 samt ökade statsbidrag som blivit högre än de
prognoser som låg till grund för kommunens budget 2021. Dessutom har trenden
med att nämnderna har en god budgetföljsamhet fortsatt och totalt redovisar
verksamheterna ett överskott på 7,4 mnkr. För koncernen uppgick resultatet till 62,4
mnkr.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Enligt gällande regelverk medges inte någon avsättning till
resultatutjämningsreserven.
De tre finansiella målen bedöms uppfyllda samt av kommunens 33 verksamhetsmål
bedöms 26 mål vara helt uppfyllda , fem delvis uppfyllda och två mål inte uppfyllda.
Det innebär att 94 procent av verksamhetsmålen är helt eller delvis uppfyllda och
därmed är den totala bedömningen att Tomelilla kommun uppfyller kravet på god
ekonomisk hushållning.
Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn- och
utbildningsverksamheten balansera över till kommandet år. Utfallet 2021 redovisas i
nedanstående tabell

Justerandes sign

8

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 15 forts.
Skola
Kastanjeskolan
Brösarps skola
Onslundaskolan
Smedstorpsskola
Lindesborgsskolan
Byavångsskolan
Ängens förskola
Lärkans förskola
Västervångens förskola
Nattviolens förskola
SUMMA

Ingående
balans 2021
-5 281
224
1 703
-1 082
-954
2 706
-399
-263
296
0
-3 050

Utfall
2021
-1 075
413
-137
319
-1 317
330
211
-1
370
-378
-1 265

Utgående
balans 2021
-6 356
637
1 566
-763
-2 271
3 036
-188
-264
666
-378
-4 315

Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av att balanskravsresultatet är positivt finns inte något krav på
återställande av underskott kommande år.
Barnperspektivet
Med anledning av att redovisningen har en god måluppfyllelse för det föregående
året har det inte någon negativ påverkan ur ett barnperspektiv framöver.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Miljöperspektivet
Med anledning av att redovisningen har en god måluppfyllelse för det föregående
året har det inte någon negativ påverkan ur ett miljöperspektiv framöver.
Uppföljning
Enligt ekonomistyrningsreglementet sker uppföljningar per 30 april, 31 augusti och i
samband med årsbokslutet 31 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 15 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.667.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2022, handlingsid: Ks 2022.558.
Årsredovisning 2021 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.668.

Tidigare behandling
Ksau § 40/2022:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Ks § 16

Dnr KS 2021/212

Planeringsförutsättningar för mål och
budget 2023 med plan för 2024-2025
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget
2023-2025 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid:
Ks 2022.533.
Nämnderna ska i sina remissyttranden ange sitt prioriterade investeringsbehov med
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2023-2025.
Nämnderna ska lämna sina remissyttranden senast den 31 maj 2022. Dessa yttranden
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och
investeringsberedningarna.

Protokollsanteckning
Sara Anheden (S):

De partier som kommer styra Tomelilla kommun 2023, har efter valet rätt att ändra
budgetförutsättningarna.

Ärendebeskrivning

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av
kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen 11 kapitlet §10 ska det nyvalda fullmäktige
fastställa budgeten vilket innebär att budgeten för år 2023 och plan 2024-2025
behandlas i kommunfullmäktige den 30 november 2022.
Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos 17 februari
2022, cirkulär 22:06.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 16 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.
Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2023-2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.532.
Planeringsförutsättningar 2023-2025, handlingsid: Ks 2022.533.

Tidigare behandling
Ksau § 41/2022:

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Revisorerna

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Ks § 17

Dnr KS 2022/33

Riktlinjer visionsmedel
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänner ändringarna i ”Riktlinjer för visionsmedel”,
handlingsid: Ks 2022.538.

Reservation

Socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Inger Åbonde
och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga, handlingsid: Ks
2022.669.

Ärendebeskrivning

En första ansökningsomgång vad gäller Tomelilla kommuns visionsmedel, har
passerat. Under handläggandet och efterföljande beslutsprocess, identifierade
förvaltningen några önskvärda justeringar i riktlinjerna.
Maxsumman för beviljade medel behöver höjas för att motivera ansökningar med
projektidéer som kan skapa stor effekt i visionens anda. Därför föreslår förvaltningen
den maximala summan som tilldelas ett projekt, höjs till från 25 000 kronor till
100 000 kronor.
Därmed skulle också behovet av flera ansökningar till ett och samma
samarbetsprojekt försvinna.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Ett behov av att förtydliga visionsmedlen syfte, kunde också upptäckas under den
första ansökningsomgången.
Förvaltningen föreslår därför tillägget:
”Visionsmedlen ska inte ses som rena företagsstöd, utan ska ges idéer som är
nytänkande utanför det som kan bedömas vara naturlig företagsutveckling.
Projekt med flera samarbetande aktörer eller som innebär utvecklande av idéer vars
utfall kostnadsfritt kommer många till del, ses extra positivt på.”
Dessa föreslagna justeringar, påverkar de gällande riktlinjernas skrivning. I bifogat
nytt förslag har text som i och med föreslagna ändringar kan utgå, strukits över.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 17 forts.
Tillkommen text är markerad med gult.
Ekonomiska konsekvenser
Inga nytillkomna då avsatta visionsmedels totalsumma om 200 000 kr/år är
densamma som tidigare, liksom all annan hantering.
Barnperspektivet
Visionsmedlen syftar till att utveckla Tomelilla som plats i en anda av matkultur,
hållbarhet, kreativitet, innovation och tillväxt. Det är områden som i hög grad
påverkar barn och ungas nutid och framtid. Ett utökat belopp per projekt och större
tydlighet i syftet, kan leda till mer kraftfulla effekter.
Miljöperspektivet
Då detta perspektiv tydligt finns med i Tomelilla kommuns vision, kan visionsmedlen
komma att stötta idéer som bidrar till en miljömässig hållbarhet. Ett utökat belopp
per projekt och större tydlighet i syftet, kan leda till mer kraftfulla effekter.
Uppföljning
Förvaltningen ansvarar för årlig utvärdering av effekten av visionsmedlen med
särskilt fokus på innovationshöjd, samhällsnytta, barnperspektiv, jämställdhet och
jämlikhet.
Denna delges kommunstyrelsen en gång per år.
Efter varje beslutad tilldelningsomgång, informeras kommunstyrelsen om vilka
projektidéer som beviljats stöd

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 44/2022, handlingsid: Ks 2022.562.
Riktlinjer för visionsmedel, reviderad, handlingsid: Ks 2022.538.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 17 forts.

Tidigare behandling
Ksau § 84/2021:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan förslag till beslut.
Ks § 65/2021:
Kommunstyrelsen beslutar antar ”Riktlinjer för Tomelilla kommuns visionsmedel”.
En bedömningsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans
med vardera två representanter från Tomelillas förenings- och näringsliv, ska utses.
Förvaltningen ges därför i uppdrag att identifiera och tillfråga lämpliga kandidater
från lokala föreningar och företag.
Förvaltningens årliga utvärdering av effekterna av sökta visionsmedel, ska delges
kommunstyrelsen en gång per år.
Efter varje beslutad tilldelningsomgång, ska kommunstyrelsen informeras om vilka
projektidéer som beviljats stöd.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att under just 2021 ska av tidsmässiga skäl,
beslutande och utdelande av medel äga rum endast en gång.
Ksau § 44/2022:

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

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

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S) yrkar att maxsumman bibehålls till 25 000 kronor.
Leif Sandberg (C) och Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif
Sandbergs (C) och Per-Martin Svenssons (M) yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 17 forts.
Votering begärs och ska genomföras.
Följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för Leif Sandbergs (C) och Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
Nej-röst för Sara Anhedens (S) yrkande.

Omröstning

Med nio ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Leif Sandbergs
(C) och Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Leif Sandberg (C), Per Gustafsson (SD), Bo
Herou (KD), Thony Blomgren (SD), Sven Gunnarsson (C), Ewa Carnbrand (M),
Anders Rosengren (SD) och Fatlum Avdullahu (C).
Nej-röster: Sara Anheden (S), Anders Throbäck (S), Inger Åbonde (S) och Tina
Bergström-Darrell (S).
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Kommunikationschef Katrin Högborn

Justerandes sign
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Reservation ärende 7 – Riktlinjer visionsmedel

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att ändra i riktlinjerna för visionsmedel. Den totala
summan som årligen kan betalas ut är 200 000 kronor. Genom att höja maxsumman för vad varje
enskilt projekt kan ansöka till 100 000 kronor kan färre ansökningar beviljas. Vi föreslår därför att
maxsumman bibehålls till 25 000 kronor, vilket ger möjlighet att bevilja fler ansökningar. Det skulle
också bidra till att privatpersoner, företag eller föreningar som annars inte samarbetar, går samman
med olika idéer och tillsammans kan ansöka om en större summa.
I övrigt anser Socialdemokraterna att Tomelilla kommuns visionsmedel ska avskaffas.

Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Sara Anheden

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Gruppledare
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Ks § 18

Dnr KS 2021/121

Ändring av bolagsordning, Österlen VA
AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2022.534,
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.535.

Deltar inte i beslutet

Sara Anheden (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar den 6 december 2021, kf § 142/2021, att ändra
Österlen VA AB:s bolagsordning och aktieägaravtal. En av ändringarna var att
bolagsstyrelsen ska ha ersättare, tre från varje ägarkommun, men att dessa endast ska
ha närvarorätt när ordinarie ledamot har förhinder.
Vid Simrishamns kommuns fullmäktigemöte den 20 december 2021 föreslogs att
ersättarna ska ha närvarorätt och beslutet blev att återremittera ärendet för att ta en
diskussion med Tomelilla kommun angående ersättarnas närvarorätt vid
sammanträden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 februari 2022, ksau § 15/2022, att
svara Simrishamns kommun att vi kan tänka oss att ta upp ärendet på nytt för att
ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet för Österlen VA AB på så sätt att
ersättarna i bolagsstyrelsen får närvarorätt.
Ekonomiska konsekvenser
Det uppkommer en högre kostnad för ersättarnas arvoden, ersättning för förlorad
arbetsinkomst och körersättningar, men det är bolaget som betalar denna kostnad.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.
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§ 18 forts.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.
Uppföljning
Ärendet kommer att tas upp på Österlen VA AB:s bolagsstämma där ersättarna väljs
formellt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2022.534.
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.535.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2022, handlingsid: Ks 2022.561.
Bolagsordning för Österlen VA Aktiebolag (ÖVAAB) (version 220215), handlingsid:
Ks 2022.534.
Aktieägaravtal Österlen VA AB (version 220215), handlingsid: Ks 2022.535.

Tidigare behandling
Ksau § 208/2021:

Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet så att
styrelseersättare införs i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag, samt
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses
förslag.
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Ksau § 209/2021:
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses
förslag.
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§ 18 forts.
Ks § 137/2021:
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen och aktieägaravtalet så att
styrelseersättare införs i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses förslag, samt
Kommunfullmäktige beslutar ändra bolagsordningen så att verksamhetsplan och
budget inte ska antas av bolagsstämman i enlighet med Österlen VA AB:s styrelses
förslag.
Kf § 142/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2021.3843,
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2021.3598.
Ksau §15/2022:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom Simrishamns kommuns
förfrågan att ta upp frågan enligt förslag, handlingsid: Ks 2022.103.
Ksau § 43/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrad bolagsordning, handlingsid: Ks 2022.534,
och ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, handlingsid: Ks 2022.535.
_________
Beslutet skickas till:
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Kommunfullmäktige
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Ks § 19

Dnr KS 2020/59

Renhållningsordning med
avfallsföreskrifter 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering”,
handlingsid Ks 2022.359.

Ärendebeskrivning

Ökrab, genom Bo Persson, har inkommit med följande skrivelse., handlingsid: Ks
2022.538.
Översändes förslag till revidering av föreskrifterna till renhållningsordning 2021 för
handläggning. I dokumentet har förändringar gjorts enligt nedan
1.Informationsdelen. Hänvisning till paragrafer ändrats då producentansvaret för
tidningar upphört from årsskiftet. Förändring har även gjorts i delen rörande döda
djur
2. Föreskrift. Ändringar har gjorts enligt nedan
§ 12. Nybyggnation. Ändring påkallad av Ystad Österlenregionens miljöförbund
Under undantag
§ 58 Tillägg i grönt påkallat av miljöförbundet
§ 59. Mindre justering i text rörande tillståndet enligt miljöförbundets önskemål.
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§ 60. Ny paragraf rörande bioreningsverk enligt miljöförbundets önskemål
§ 63. Förändring påkallad av att miljöförbundet övertar hanteringen av ansökningar
om uppehåll i hämtningen
§ 64. Ny paragraf påkallad av miljöförbundet rörande uppehåll i hämtningen för
matavfallshämtning
Förslagen har antagits av Ökrabs styrelse 2021-11-15.
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§ 19 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering”,
handlingsid Ks 2022.359.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2022: handlingsid: Ks 2022.563.
Förslag till revidering av renhållningsföreskrifterna till renhållningsordning 2021,
handlingsid: Ks 2022.358.
Revidering renhållningsföreskrift, handlingsid: Ks 2022.359.
Revidering renhållningsföreskrift - Med kommentarer, handlingsid: Ks 2022.360.

Tidigare behandling
Ksau § 45/2022:

Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i ”Föreskrifter för avfallshantering”,
handlingsid Ks 2022.359.
_________
Beslutet skickas till:
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Kommunfullmäktige
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Ks § 20

Dnr KS 2021/12

Årsredovisning 2021 - YstadÖsterlenregionens miljöförbund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen.

Jäv

Tina Bergström-Darrell (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet.

Ärendebeskrivning

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat årsredovisning
för 2021. Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 68 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag

Direktionen - Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021 Sammanträdesprotokoll., handlingsid: Ks 2022.237.
Årsredovisning för Ystad-ÖsterlenregionensMiljöförbund. Räkenskapsåret 2021-0101 - 2021-12-31, handlingsid: Ks 2022.336.
Verksamhetsberättelse, handlingsid: Ks 2022.335.
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Kommunfullmäktige § 35/2021, handlingsid: Ks 2021.1762.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 21

Dnr KS 2012/243

Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11
m.fl.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 med
flera för granskning.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för
handel och centrumändamål genom att omvandla industriområde öster om järnvägen
till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna. Ny tillfart skapas och
handelsområdet får en koppling över järnvägen.
Lokstallet skyddas och bevaras genom att ny användning som butik, servering eller
liknande möjliggörs.
Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många passerar
Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, busshållplatser mm. Här
ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Det innebär att många människor dagligen rör
sig i denna del av Tomelilla.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Planen möjliggör en stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd i södra
Skåne. Det ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden som ska representera
Tomelilla och Bo Ohlssons varumärke. Den stora volymen kräver bearbetning i skala
och uttryck. Den ska ge ett välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett
samspel mellan olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning
av husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med fördel
uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad. Skyltar ska vara anpassade efter
den omgivande stadsmiljön och bör placeras på fasad inom byggnadsvolymen
Naturmark, trädplantering och genomsläpplig markbeläggning gynnar den biologiska
mångfalden, ger attraktiv miljö och bidrar till att fördröja dagvatten.
Området innehåller fladdermöss som är skyddade artskyddsförordningen och ett
antal rödlistade arter som etablerat sig på den sandiga marken efter att slakteriet revs.
En sammanhängande grönstruktur med sparade stora träd och nya träd för
fladdermössen och skötsel av öppna ytor som gynnar ruderatmarks växter och
insekter, kompenserar för de ytor som exploateras. Kompensationsåtgärder kommer
även att vidtas utanför planområdet.
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§ 21 forts.
Hållbar dagvattenhantering med lokaltomhändertagande av dagvatten (LOD) ska
eftersträvas. Befintlig dagvattendamm bevaras och utökas.
Handelsområdets båda delar kopplas samman med en plankorsning över
järnvägsspåret norr om lokstallet. Korsningen utformas med körbana för intern trafik
inom handelsområdet och en kommunal gång- och cykelväg. Plankorsningen
planeras att byggas under 2022 innan detaljplanen antagits.
Trafikåtgärder kommer att genomföras i närområdet och gång- och cykelvägnätet
utvecklas. Kommunen avser att vid behov stänga av för all motortrafik där
Norregatan övergår till Sälshögsvägen samt någonstans på Sälshögsvägen norr om
Hannelundsvägen, för att förhindra genomfartstrafik.
Förändringar sen samråd
Planförslaget har genomgått en omfattande bearbetning efter samrådet. Det har
begränsats så att etappvis utbyggnad endast beskrivs som framtida möjligheter vilka
kommer att innebära behov av nya planer och utredningar, bland annat detaljplaner.
Planområdet har minskats, norr om Stärkan 1, så att varuhusets fastighet väster om
järnvägen inte utökas. Byggrätten har minskats så att ingen byggrätt finns inom det
område som berörs av riksintresset för eventuell framtida Simrishamnbana. Högsta
tillåtna byggnadshöjd och totalhöjd har sänkts av hänsyn till stadsbilden och
skuggbildning på grannfastigheter.
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Scanvillan brann 2019 och revs 2020 därför har användningen bostad utgått.
Möjligheten att. bygga hotell eller vandrarhem i det området har utökats med större
byggrätt som placerats så att befintliga stora bokträd och trädgården kan sparas.
Endast en intern förbindelse, mellan handelsområdets två delar, över järnvägen
kvarstår, i en plankorsning. Här ska kunder i bil, på cykel eller gående och
varutransporter korsa järnvägen tillsammans med en allmän gång- och cykelväg.
Gång- och cykelvägen sammanbinder Norreplanområdet med Tryde, stationen och
Tomelilla centrum via Norra Promenaden. Förbindelsen från Skräddaregatan till
Norra Promenaden har utgått. Kommunen avser istället att bygga en gång- och
cykelväg från Norregatan till Norra Promenaden längs Gladanleden. Den kan byggas
i gällande plan och ingår inte i planförslaget
Naturmarken inom området har utökats kring dammen samt genom att Scanvillans
trädgård blir natur och området norr om Stärken 1 ändras från järnvägsändamål till
allmän plats, natur.
Plankarta
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§ 21 forts.
Planområdet har minskats i nordväst, del av fastigheten Tomelilla 237:9 har tagits
bort och utökats i sydost där del av fastigheten Slakteriet 53, öster om dammen tagits
med.
Gång-och cykelvägar planläggs som allmän plats utom inom plankorsningen där de
blir x- område. Utfartsförbudet har utökats och u-områdena har anpassats efter
befintliga ledningar och framtida behov.
Transformatorstationer, mobilmast och behovet av kundvagnsgarage, kiosker eller
liknade på parkeringen har definierats.
Byggnadernas gestaltning med högsta höjd, bearbetade volymer, variation, sadeltak,
inslag av traditionella fasadmaterial har reglerats tillsammans med utformning av
skyltar.
Kartan har bearbetats och justerats med bestämmelser bland annat om krav på:
•

genomsläpplig mark

•

skydd, bevarande och nyplantering av träd

•

bullerskydd mot bostäderna vid Skräddaregatan

•

bevarande och varsamhet för lokstallet

•

marksanering innan startbesked lämnas

Planbeskrivning
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Planbeskrivningen har omarbetats och bland annat kompletterats med:
•

Visionsbilder och resonemang kring gestaltning av området.

•

Grönstrukturen i och omkring området tillsammans med behovet och
förutsättningarna för kompensationsåtgärder för arter med skydd enligt
Artskyddsförordningen och för rödlistade arter.

•

Dagvattenhantering på kvartersmark och inom allmänplats.

•

Trafikföring i och omkring planområdet med beskrivning av trafikflöden,
behov av åtgärder, och parkeringsbehov.

•

Nya utredningar avseende buller, trafik, dagvatten, naturvärden och artskydd,
markföroreningar m. fl.

•

Konsekvenskapitlet har utökats generellt.
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§ 21 forts.
•

Genomförandekapitlet har bearbetats och kompletterats med ett avsnitt kring
exploateringsavtal.

Ekonomiska konsekvenser
Med en bred användning möjliggörs en lättillgänglig storskalig handel som kan
påverka befintlig service och handelsutbud. Intentionen att bedriva en mer storskalig
handel och komplettera befintligt utbud med delar som inte finns i Tomelilla, som
tex mindre hotellverksamhet, kan berika centrum. Den centrala placeringen gör
också den nya handeln/servicen lättillgänglig till fots eller på cykel för stora delar av
de boende i Tomelilla till skillnad från en mer extern placering. Området är
lättillgängligt för hela regionen på grund av närheten till stationen med tillgång till
goda såväl tåg- som bussförbindelser. Även vägförbindelserna är bra.
En utveckling enligt planen kommer att tillföra kommunen ett flertal arbetstillfällen.
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Genomförandet av detaljplanen kommer innebära kommunala kostnader i form av:
•

inlösen av mark som planläggs som allmän platsmark

•

ny plankorsning inom handelsområdet där kommunen står för 25% av
kostnaden, samt kostnad för ny vattenledning.

•

anläggande av gång- och cykelvägar

•

anläggande och plantering av allmän platsmark, Natur, vilket inkluderar
utökad kapacitet av dagvattendammen

•

kompensationsåtgärder för skyddade arter såväl inom som utom planområdet

•

trafikåtgärder utom planområdet

På lång sikt innebär utbyggnaden även kostnader i form av skötsel av allmän
platsmark i form av gång- och cykelbanor, naturmark inkluderat dagvattenhantering,
samt kompensationsytor för skyddade arter både inom och utom planområdet.
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära intäkter för kommunen i form av:
•

försäljning av del av fastigheten Tomelilla 237:9 för området kring lokstallet,
samt för del som möjliggör anslutning till plankorsningen för exploatören.

Exploateringsavtal
Genomförande av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal
mellan Tomelilla kommun och exploatören upprättat enligt 6 kap 40 § plan- och
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§ 21 forts.
bygglagen och kommer att tecknas innan detaljplanen antas. I avtalet regleras ansvar
och kostnader för genomförande av planen.
Exploateringsavtalet avses reglera:
•

Åtgärder för dagvatten och skyfall.

•

Kompensationsåtgärder för artskydd.

•

Sanering av förorenad mark.

•

Frågor kring överlåtelse av mark.

•

Eventuella kostnader för flytt av ledningar.

•

Konsekvenser om riksintresset för Simrishamnsbanan inte upphävs och om
Simrishamnsbanan byggs ut.

Barnperspektivet
Planförslagets syfte att möjliggöra handel och centrumändamål inom planområdet
bidrar till att handelsområdet kan bli en mötesplats för boende i Tomelilla och för
besökare från hela regionen. Planområdet utformas på ett sätt som tillgängliggör
området för alla inklusive barn.
Planförslaget får som konsekvens en ökad tillgång till handel och en ökad mängd
arbetstillfällen, med god tillgänglighet för såväl bil- som kollektivtrafik. Gång- och
cykelstråk tydliggörs och säkra övergångar eftersträvas, vilket gynnar alla, även barn.
Cykelparkering anordnas vid butikernas entréer. Gröna stråk ut från tätorten
förstärks och tydliggörs.
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Genomförandet av detaljplanen ökar för barn tillgängligheten till kollektivtrafiken,
centrala Tomelilla och därmed fritidsaktiviteter, föreningsliv, skola, grönområden och
samhällsservice.
Planförslaget berör därmed artikel 3, 6, 15, 23, 24, 28 och 31 i Barnkonventionen
Miljöperspektivet
Kompensationsåtgärder
En förutsättning för att detaljplanen ska vara lämpligt är att det görs
kompensationsåtgärder såväl inom och utom planområdet för att gynna fladdermöss
som omfattas av artskyddsförordningen samt rödlistade växter och insekter som
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§ 21 forts.
finns inom planområdet. Åtgärderna består av att bevara, skapa samt anpassa
skötseln av kompensationsytorna och spridningskorridorer.
Trädgården som hörde till Scanvillan, är lummig och innehåller stora träd bland
annat äkta kastanj, bok och lind. Trädgården och dess vegetation bevaras i planen.
Den är viktig för grönstrukturen, stadsbilden och för att gynna skyddade arter, främst
fladdermöss. Därför planläggs denna yta som allmän plats, Natur. Även nya träd
planteras inom hela planområdet och inom naturmarken kring dammen för att gynna
fladdermössen, skugga dammen och tillföra grönska i stadsbilden.
De biologiskt värdefulla sandmiljöerna där byggnaderna rivits har koloniserats av de
lättrörliga arterna på senare år. Dessa ytor som varit exploaterade krävs som
parkeringsytor för planens genomförande. Inom planområdet bevaras sandmiljöer
längs järnvägsspåren och kring dammen. Delar av Scanvillans trädgård tillsammans
med små ytor inom planområdet iordningställs som sandytor innan parkeringsytan
anläggs. Kompensationsytor avsätts också längs järnvägen norr om planområdet. Alla
sandytor ska skötas så att värdena består och ytorna inte växer igen.
Åtgärder för att gynna skyddade arter ska planeras i god tid. Åtgärderna ska göras vid
tidpunkter då de skyddade arterna inte påverkas negativt av arbete i och kring
dammen. Kompensationsytor ska iordningställas i god tid så att sandytorna kan
koloniseras innan ytor med höga naturvärden tas i anspråk.
Hållbart resande
Ett genomförande av planen stärker möjligheterna till hållbart resande genom att
bidra till ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät i norra Tomelilla och i
koppling till stationsområdet med kollektivtrafik. Planen bedöms kunna ge en positiv
utveckling av Tomelilla där en central plats kan få en ny funktion och bidra till att
sammanlänka befintliga delar i norra Tomelilla.
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Kulturmiljö
Det gamla lokstallet är en kulturhistoriskt värdefull tegelbyggnad som bevaras och
skyddas i detaljplan med planbestämmelser om rivningsförbud och varsamhet.
Byggnaden ges ett sammanhang genom att detaljplanen möjliggör för ny användning
till exempel som café till varuhuset.
Kommunen har däremot bedömt att det är acceptabelt att göra avsteg från
åtgärdsprogrammet för kulturmiljövård för stärkelsefabriksbyggnaden med
motiveringen att tillbyggnader redan har uppförts och byggnation enligt detaljplanen
inte påtagligt skadar intresset för kulturmiljövården.
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§ 21 forts.
Sanering
Ett genomförande av detaljplanen innebär att förorenad mark saneras och
markföroreningar tas omhand enligt gällande riktlinjer efter tillstånd från
Miljöförbundet.
Trafik och buller
Genomförandet av detaljplanen och de nya trafikförhållandena bedöms inte medföra
ett behov av åtgärder på anslutande vägnät i närtid. I korsningen Väg 11/Väg 1561
finns dock bedömd risk för en negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561
från norr beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för köbildning.
Men då det finns en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Region Skåne och
Tomelilla kommun om att riva viadukten, som preliminärt beräknas ske 2027,
möjliggörs ny in- och utfart till handelsområdet direkt från Gladanleden. En ny infart
skulle resultera i bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i närtid att
vidta andra åtgärder än att hindra olämpliga genvägar i anslutande gatunät. Vid behov
kommer gatan mellan Norregatan och Sälhögsvägen behöva stängas av för trafik.
Dessutom kan uppkomma behov att stänga av Sälshögsvägen någonstans norr om
Hannelundsgatan. Detta för att förhindra genomfartstrafik.
Utbyggnaden beräknas inte medföra att gällande riktvärden för buller överskrids då
bullerskydd längs Skräddaregatan uppförs vid planerade godsmottagningar och att
bullerskyddande anläggningar vänds bort från bostäderna.

Föredragning

Planarkitekt Marcus Carlevåg föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 med
flera för granskning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2022, handlingsid: Ks 2022.564.
Plankarta, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl.Illustrationskarta, handlingsid: Ks
2022.520.
Planbeskrivningen, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., handlingsid: Ks 2022.521.
Illustrationskarta, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., handlingsid: Ks 2022.522.
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§ 21 forts.
Samrådsredogörelse, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., handlingsid: Ks 2022.523.
Behovsbedömning, Dp Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., handlingsid: Ks 2022.524.

Tidigare behandling
Ksau § 169/2019:

Kommunstyrelsen beslutar att enligt delegation i planuppdraget godkänna
planförslaget av detaljplan för gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet för
samråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inför kommunstyrelsens beslut ge
förvaltningen i uppdrag att göra justeringar i planförslaget och tillhörande handlingar
så att
•

framtida gata för infart från Gladanleden och parkering görs möjligt istället
för park på kommunens fastighet Slakteriet 53 och del av 11.

•

utfart inte tillåts mot Skräddaregatan.

•

läget för gångväg mellan Tryde/centrum eventuellt flyttas ut i trafikområdet
för järnväg.

•

formen för att allmänhetens tillträde säkras från Hannelundsgatan ner till
Stärkan 1, Slakteriet 46, 53 och del av 11 samt föreslagen möjlig Slakteriet 12
(disponentvillan).

•

Integrera lämpliga kommentarer från internt yttrande till KSAU

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Ks § 83/2019:
Kommunstyrelsen beslutar att enligt delegation i planuppdraget godkänna
planförslaget av detaljplan för gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet för
samråd.
Ksau § 46/2022:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.
_________
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§ 21 forts.
Beslutet skickas till:
Helena Berlin, tillväxt- och utvecklingschef
Henrik Lundblad, näringslivs- och exploateringschef
Marcus Carlevåg, planarkitekt

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Baby Invest i Malmö AB
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Ks § 22

Dnr KS 2021/225

Svar på revisorernas granskning Uppföjning av granskningar 2019 i
Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Revisorerna i Tomelilla kommun har den 14 december 2021 överlämnat en
uppföljningsgranskning av 2019 års granskningar till kommunstyrelsen för yttrande.
Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 17 mars 2022. Som följd av
granskningen har revisorerna inte lämnat några direkta rekommendationer med
gällande granskning av bygglovsprocessen konstaterar revisorerna:
”Vår sammanfattande bedömning är att byggnadsnämnden inte i tillräcklig
omfattning vidtagit åtgärder för att minska sårbarheten avseende organisationens
personalresurser. Även om vissa personalförändringar skett och rekryteringar gjorts
sedan granskningen genomfördes, bedömer vi att nämnden fortsatt står inför
betydande utmaningar för att säkerställa tillräckliga resurser och en ändamålsenlig
organisation för att utföra sitt uppdrag. Vi konstaterar att varken byggnadsnämnden
eller kommunstyrelsen fattat några särskilda beslut om åtgärder/resurser för att
minska sårbarheten i organisationen.”

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande yttrande:
Den uppföljande granskningen av 2019 års granskningar visar ett glädjande resultat.
En mycket stor andel av de rekommendationer som gavs av revisorerna vid de fem
granskningarna av avyttring av inventarier, intern kontroll, färdtjänsten,
måltidsverkstan och bygglov är genomförda.
Frågan gällande personal på bygglovsenheten är komplicerad. Tomelilla kommun har
verkligen försökt att rekrytera lämplig personal, men rekryteringssituationen är
besvärlig med en hög konkurrens om yrkeskompetensen såväl inom offentlig som
privat sektor. Kommunen har vid flera tillfällen rekryterat bygglovschef som därefter
anställts av annan arbetsgivare, tf. bygglovschef finns på plats. På ett övergripande
plan håller kommunen på att ta fram en komptensförsörjningsplan där varje
verksamhet ska jobba med aktiviteter kring kompetensförsörjning för att säkerställa
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§ 22 forts.
resurser och kompetens. Varje verksamhetschef ansvarar för sin verksamhets
kompetensförsörjningsplan.
Ekonomiska konsekvenser
Det handlar inte om en ekonomisk fråga utan en svår rekryteringssituation.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön.
Uppföljning
Detta är en uppföljning av 2019 års granskning. Frågan om tillräckliga personella
resurser på bygglovsenheten är högst aktuell och följs hela tiden av
kommunstyrelsen. När exempelvis rekrytering av ny bygglovschef är klar går inte att
svara på.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2022, handlingsid: Ks 2022.473.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2021.4320.

Tidigare behandling
Rev § 66/2021:

Revisorerna beslutar följande:
-

Att godkänna granskningsrapport ”Uppföljning av granskningar 2019–
Tomelilla kommun ”.

-

Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-
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§ 22 forts.
17 och till familjenämnden, vård och omsorgsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, Tomelilla-Ystad- Sjöbo
överförmyndarnämnd och kultur- och fritidsnämnden för information
samt till kommunfullmäktige för kännedom.
Ksau § 11/2022:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram ett
svar på granskningen.
Ksau § 23/2022:
Kommunstyrelsens beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Revisorerna genom nämndsekreterare Olof Hammar
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Ks § 23

Dnr KS 2021/226

Svar på revisorernas granskning av
Tomelilla kommuns förebyggande arbete
mot otillåten påverkan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Revisorerna i Tomelilla kommun har den 14 december 2021 överlämnat en
granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan till kommunstyrelsen
för yttrande. Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 17 mars 2022. Som
följd av granskningen har revisorerna lämnat följande rekommendationer:
•

Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör tillse att en riskanalys
specifikt inriktad på riskerna för oegentligheter, inklusive otillåten påverkan
återkommande genomförs och dokumenteras samt att granskade nämnder
utifrån riskanalysen vidtar förebyggande åtgärder.

•

Kommunstyrelsen bör tillse att förekomsten av otillåten påverkan kartläggs
och följs upp inom ramen för medarbetarbetarundersökningen och genom
gällande rutin för tillbuds- och avvikelserapportering samt att uppföljning
och intern kontroll avseende det förebyggande arbetet stärks.

•

Kommunstyrelsen och granskade nämnder bör säkerställa att informationsoch utbildningsinsatser avseende det förebyggande arbetet mot otillåten
påverkan och oegentligheter generellt tillhandahålls kontinuerligt till både
tjänstemän och förtroendevalda.

•

Kommunstyrelsen bör tillse att en visselblåsarfunktion inrättas för att leva
upp till kommande lagkrav samt att kommunikationsinsatser utformas på ett
sätt som gör det tydligt för chefer och medarbetare att funktionen finns samt
hur den fungerar.

Förvaltningen avger, genom kanslichef Johan Linander, följande yttrande:
Kommunstyrelsen tycker att det är bra att revisorerna har granskat kommunens
förebyggande arbete mot otillåten påverkan och instämmer i många av slutsatserna,
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§ 23 forts.
dock inte alla. Kommunstyrelsens uppfattning är att otillåten påverkan är mycket
sällsynt inom Tomelilla kommun, men detta får inte göra oss naiva och vi får inte tro
att det inte kan ske även inom Tomelilla kommun.
Kommunstyrelsen, genom ett förarbete i varje avdelning inom
kommunledningskontoret, gör årligen en riskanalys som ligger till grund för det
interna kontrollarbetet. I detta arbete kan otillåten påverkan tas upp som en naturlig
del av riskanalysen. För vissa avdelningar verkar det dock högst osannolikt att det
skulle förekomma otillåten påverkan eftersom de endast arbetar som stödfunktion till
övriga av kommunens verksamheter.
I kommunstyrelsens riskanalys för 2022 har fyra enheter eller avdelningar tagit upp
olika former av otillåten påverkan i sina riskanalyser. När olika risker poängbedöms
utifrån sannolikhet och konsekvens så avgörs också om risken ska tas upp i den
interna kontrollplanen för granskning eller om direktåtgärder är nödvändiga. I det här
sammanhanget kan påpekas att det inte finns någon möjlighet att arbeta med alla
risker oavsett poängsättning, utan de risker som bedöms störst måste gå först. Med
andra ord kommer inte en lågt poängsatt risk för otillåten påverkan gå före en annan
högt poängsatt risk.
Kommunstyrelsen kommer alltså inte att vidta förebyggande åtgärder om risken för
otillåten påverkan bedöms som lägre än andra risker som därmed har högre prioritet.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Kommunstyrelsen instämmer inte i att förekomsten av otillåten påverkan ska
kartläggas och följas upp inom ramen för medarbetarbetarundersökningen, utan i
stället inom ramen för medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare. Vi tror att
frågor kring otillåten påverkar bör hanteras i sammanhang där det finns en möjlighet
till förtydligande vad som avses och där frågan kan diskuteras. I en medarbetarenkät
finns det ett begränsat utrymme för förklarande texter och eftersom otillåten
påverkan är ett så svårt och brett begrepp så anser vi att det är bättre att ta upp det i
medarbetarsamtalet.
Kommunstyrelsen tycker att det är viktigt att tillbudsanmälan görs om otillåten
påverkan förekommer. Detta kan förtydligas i rutiner och på andra sätt. Vid
introduktion av nya medarbetare bör också frågan tas upp. Kommunikationsinsatser
bör generellt utformas för att nå bäst resultat. Övergripande information kan ges i
exempelvis de digitala chefs- och medarbetarhandböckerna. Vid utbildning av nya
förtroendevalda bör frågan också lyftas.
Visselblåsarlagen började gälla den 17 december 2021, men kravet på att inrätta en
kommunal rapporteringskanal för visselblåsning gäller först från den 17 juli 2022.
Givetvis kommer Tomelilla kommun då att ha denna på plats. Det behövs inte en
rekommendation från revisorerna för att kommunen ska följa lagstiftningen. När
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§ 23 forts.
funktionen finns på plats, kommer den att kommuniceras på samma sätt som alla
interna nyheter av större vikt. Det kommer tas fram en kommunikationsplan för
detta.
Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av revisorernas
rekommendationer, om de i sin helhet skulle genomföras. Men det är ingen tvekan
om att varje timme som läggs på kartläggning, analyser, rapportering och uppföljning
kostar. Detta innebär också en undanträngningseffekt för annat arbete. Samtidigt
måste ett förebyggande arbete mot otillåten påverkan få kosta eftersom otillåten
påverkan i sig kan bli mycket kostsamt för kommunen.
Barnperspektivet
Otillåten påverkan kan indirekt påverka barn.
Miljöperspektivet
Otillåten påverkan kan indirekt påverka miljön.
Uppföljning
Kommunstyrelsen följer upp fattade beslut och revisorerna kommer sannolikt att
följa upp 2021 års granskningar under år 2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 24/2022, handlingsid: Ks 2022.474.
Granskningsrapport, otillåten påverkan, handlingsid: Ks 2021.4314.

Tidigare behandling
Rev § 65/2021:

Revisorerna beslutar följande
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-

Att godkänna granskningsrapport ”Granskning av det förebyggande
arbetet mot otillåten påverkan”.

-

Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse till
kommunstyrelsen, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden och
byggnadsnämnden för yttrande senast 2022-03-17 samt till
kommunfullmäktige för kännedom.

Ksau § 10/2022:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram ett
svar på granskningen.
Ksau § 24/2022:
Kommunstyrelsens beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Revisorerna genom nämndsekreterare Olof Hammar
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Ks § 24

Dnr KS 2021/128

Svar på motion angående utbildning för
personalutskottet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Reservationer

Socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Inger Åbonde
och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Peter Boström (S) har lämnat in motion angående utbildning för
personalutskottet med följande lydelse:
”Med den nuvarande organisationen som finns i Tomelilla kommun har
kommunstyrelsen ansvar för personalfrågorna och arbetsmiljön. En stor del av
ansvaret åvilar personalutskottet.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

På senare tid har allt fler rapporter kommit om oro hos personalen, ökade sjuktal och
hög personalomsättning, inte minst inom vård- och omsorg. Införandet av heltid
som norm och ständiga omorganisationer är, enligt vår mening, en bidragande orsak
till den negativa utvecklingen av arbetsmiljön.
Det är uppenbart att den kunskap som behövs för att kommunstyrelsen och i
synnerhet personalutskottet ska kunna ta det ansvar som arbetsmiljölagen och
arbetsrätten kräver av arbetsgivaren saknas. Vi ser det därför som viktigt att
personalutskott får en fördjupad utbildning på detta område. I rollen som
arbetsgivare ingår det mer än att leda och fördela arbetet. Personalen är en
grundläggande resurs för att genomföra verksamheten, därför ser vi med stor oro på
den utveckling som varit det senaste året.
Jag yrkar därför
att

Kommunstyrelsens personalutskott ges en fördjupad utbildning i
arbetsrätt och om arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen.”

Förvaltningen avger, genom HR-chef Johan Lexfors, följande yttrande:
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Förvaltningen har genom HR-avdelningen genomfört utbildningar för
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott i arbetsmiljö, arbetsmiljörätt,
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar samt vad som gäller i fördelning av
arbetsmiljöuppgifter.
När det gäller fördjupade kunskaper är det förvaltningens bedömning att dessa ska
HR-avdelningen bistå med. Det är också förvaltningens bedömning att nuvarande
personalutskott bedöms besitta de kunskaper som rollen kräver. HR-avdelningen
finns alltid tillgängliga för stöd samt fortsatt står för de fördjupade kunskaperna
tillsammans med utbildade skyddsombud och huvudskyddsombud. Ytterligare stöd
och hjälp finns också från experter inom Arbetsmiljöverket och Sveriges Kommuner
och Regioner.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Arbetsmiljöverket (AV) erbjuder
utbildningar och relevant informationsmaterial för förtroendevalda och för de som
vill ta del av grundläggande information eller fördjupa sina kunskaper.
När det gäller omständigheterna som lyfts i motionen så är av vikt att lyfta att
verksamheterna jobbar partsgemensamt och inom samverkanssystemet med
skyddsombud och fackliga parter löpande under året med arbetsmiljöfrågor och
riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Förvaltningen genomför årligen uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
som en del i att säkerställa arbetsgivarens ansvar. Utifrån uppföljning och analyser
upprättas, i de fall det behövs, handlingsplaner. Likaså genomförs
medarbetarundersökningar med frågor kopplade till styrning, ledning, hälsa och
ledarskap. Resultaten från uppföljningarna sammanställs och redovisas för
personalutskottet och kommunstyrelsen.

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Ekonomiska konsekvenser
Svaret på motionen medför inga ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön.
Uppföljning
Svaret på motionen kräver ingen uppföljning.
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§ 24 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 25/2022, handlingsid: Ks 2022.475.

Tidigare behandling
Kf § 91/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ksau § 148/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
yttrande.
Ksau § 25/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Förslag till beslut under sammanträdet

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

Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Inger Åbonde
och Tina Bergström-Darrell) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif
Sandbergs (C) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 25

Dnr KS 2021/130

Svar på motion angående regntunnor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Reservation

Per Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2021 (Ksau §
153/2021) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig den 22 oktober 2021 (Sbn § 92/2021)
och beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2021 (Ksau §
223/2021) återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ny behandling.
Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömde att motionens att-sats yrkar på en
utredning om regntunnor. Därför vill kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera
ärendet för att säkerställa att samhällsbyggnadsnämndens yttrande klargör att den
tagit ställning till denna att-sats. Återremitteringen kräver därmed ingen ny utredning
eller tillförande av handlingar från förvaltningens sida.
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Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående vattentunna med följande
lydelse:
”Genom att va-abonnenter själva tar hand om regnvattnet så minskas belastningen
på ledningsnätet, som vid kraftiga regn blir överbelastat och som då vid flertal
tillfällen har orsakat översvämningar. Senaste gången var 2019 när det kom ca 70 mm
regn på en kort tid.
Regnvattnet kan va-abonnenterna sedan att använda till bevattning för att minska
belastningen på dricksvattnet.
Vi föreslår därför

Justerandes sign

44

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 25 forts.
att

Tomelilla kommun genom dess VA-bolag, utreder möjligheten att till
sina va-abonnenter dela ut regntunnor.”

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Förvaltningen har haft diskussion med Österlen VA AB om detta.
Följande framkommer i denna diskussion:
”Att ta väl vara på vattnet i ett kretsloppstänk är en väldigt god idé. Att ta vara på
naturens resurser på ett mer effektivt sätt är något som borde ligga på alla
fastighetsägares medvetande och intresse. Att aktivt skörda regnvatten är något som
varje hushåll kan bidra med för att minska behovet av att använda dricksvatten till att
bevattna trädgården.
Nyttoeffekten av denna åtgärd i förhållande till kostnaden är väldigt svårberäknad då
det inte finns någon garanti att dricksvatten inte längre kommer att användas vid
bevattning. Det är även avhängigt att det frekvent kommer tillräckligt med regn
under perioden när bevattning är som mest aktuellt för att ge något resultat.
Vid översvämningar är hårdgjorda ytor och höjdsättning av gator det som är den
största bidragande faktorn. Regntunnors effekt vid kraftiga regn är således väldigt
begränsad.”
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Förvaltningen gör dock bedömningen att, oavsett de synpunkter som finns kring
detta förslag, vore det bra om Österlen VA AB fick uppdrag att redovisa vilka
möjligheter som finns, kostnadsaspekter, logistik vid eventuell implementering et
cetera, i enlighet med motionärens förslag. När utredningen är klar får nytt beslut tas
och då kan det bli aktuellt att detta förslag kan bli föremål för
investeringsberedningen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser för kommunen utan belastar Österlen VA och dess
abonnenter.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 25 forts.
Miljöperspektivet
Förslaget om regntunnor bidrar till ett mer hållbart sätt att hantera en naturresurs,
vilket är positivt.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2022, handlingsid: Ks 2022.476.

Tidigare behandling
Kf § 93/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ksau § 153/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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Sbn § 84/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen samt att
ärendet åter ska tas upp på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 oktober
2021.
Sbn § 92/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 26 forts.
Ksau § 223/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för ny behandling.
Sbn § 6/2022:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ksau § 26/2022:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandeberg (C) och Inger Åbonde (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med samhällsbyggnadsnämndens beslut.
Per Gustafsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif
Sandbergs (C) och Inger Åbondes (S) yrkande.
Votering begärs och ska verkställas.
Signature reference: 1dee74c4-b931-4e24-93eb-c8e5104aa839

Följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för Leif Sandbergs (C) och Inger Åbondes (S) yrkande.
Nej-röst för Per Gustafssons (SD) yrkande.

Omröstning

Med tio ja-röster mot tre nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Leif Sandbergs
(C) och Inger Åbondes (S) yrkande.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 25 forts.
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Leif Sandberg (C), Sara Anheden (S), Anders
Throbäck (S), Bo Herou (KD), Sven Gunnarsson (C), Inger Åbonde (S), Ewa
Carnbrand (M), Fatlum Avdullahu (C) och Tina Bergström-Darrell (S).
Nej-röster. Per Gustafsson (SD), Thony Blomgren (SD) och Anders Rosengren
(SD).
_________

Beslutet skickas till:
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Kommunfullmäktige
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48

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Ks § 26

Dnr KS 2021/219

Svar på motion - Minska andelen
hårdgjorda ytor i centrala Tomelilla
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden
eftersom motionens att-satser hanteras i bygglov, detaljplaner och översiktsplan. I
övrigt är det ren drift och underhållsplanering för samhällsbyggnad.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 januari 2022 (Ksau §
19/2022) remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Sara Anheden (S) har den 1 december 2021 lämnat in en motion med följande
lydelse:
”De centrala delarna av Tomelilla består av till stor del hårdgjorda ytor. På och
omkring Torget saknas naturliga områden som kan ta upp vatten i samband med
kraftiga regn, vilket inte minst märktes i samband med översvämningarna 2019. Av
allt att döma leder klimatförändringarna till att stora mängder regn kommer oftare
vilket Tomelilla kommun behöver ta höjd för i sin samhällsplanering.
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I samband med ombyggnationen av Torget tas en del hänsyn till detta vid
trädplanteringen, vi menar att detta inte är tillräckligt. Vi konstaterar också, med viss
förtvivlan, att buskage dras upp och att man i stället väljer att hårdgöra marken.
Kommunen äger en del stora parkeringsytor som exempelvis Coops parkering och
parkeringen utanför kommunhuset. Här menar vi att det vore bra om själva
parkeringsplatserna görs om med genomsläpplig beläggning. Vi förutsätter också att
kommunen vid framtida samhällsplanering överväger möjligheterna att använda
material som underlättar avrinningen och förbättrar dagvattenhanteringen.
Vi yrkar därför
att

Tomelilla kommun gör en inventering av hårdgjorda ytor som kan
byggas om för bättre dagvattenhantering.

att

Dagvattenhantering på kommunägda ytor blir en återkommande punkt
i investeringsbudgeten.”
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 26 forts.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att
samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt följande:
Framtidens beläggning kommer inte vara traditionell asfalt, det är det nog många
som instämmer i. Hårda ytor med asfalt är tämligen billiga att anlägga, enkla att
underhålla samt tål hög belastning av olika fordon. Nackdelen är
dagvattenhanteringen.
Dagvattenhantering är en fråga som berör en mängd olika verksamheter inom
kommunen, driftbolag av vattentjänster samt privatpersoner och företag. För att ha
en strategisk insikt i frågan om dagvatten har många kommuner en dagvattenstrategi.
Som samhällsbyggnadschef välkomnar jag att frågan om dagvatten höjs upp i en
kommun som har precis som motionären påpekar många håra ytor. Det finns
lösningar på dagvatten såväl under jord som ovan jord i kommuner i vår närhet. Det
finns även beläggningar som kan vara alternativ till asfalt.
Jag vill dock flagga för att dagvattenfrågor inte enbart är en fråga för
investeringsberedningen, utan även för den vanliga driftbudgeten eftersom vi vet av
erfarenhet att andra lösningar har en ekonomisk effekt för driften. Jag anser dock att
samhällsbyggnadsnämnden bör ställa sig positiv och föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen i dess båda att-satser.
Ekonomiska konsekvenser
Inte i dagsläget.
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Barnperspektivet
Inte i dagsläget.
Miljöperspektivet
Motionens förslag till hantering av dagvatten kan ha positiva effekter på miljön.
Uppföljning
Ingen uppföljning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 26 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 47/2022, handlingsid: Ks 2022.565

Tidigare behandling
Kf § 147/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ksau § 19/2022:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Ksau § 47/2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.
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Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden eftersom motionens att-satser hanteras i bygglov,
detaljplaner och översiktsplan. I övrigt är det ren drift och underhållsplanering för
samhällsbyggnad.
Per Gustafsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad.
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

Beslutsgång

Efter ställd proposition om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden.
_________
Beslutet skickas till:
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Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Ks § 27

Dnr KS 2021/97

Statistikrapport för ej verkställda
gynnande beslut inom SOL och LSS 4:e
kvartalet 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande
beslut inom SOL och LSS fjärde kvartalet 2021.

Ärendebeskrivning

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

Tre ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO under
perioden.
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Beslut som har rapporterats som ej verkställt under perioden.
Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17 ännu ej verkställt. Väntetid fram till 21-1231 230 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i matchning.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 2112- 31 221 dagar. Väntetiden beror på resursbrist.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07- 06. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 2112- 31 179 dagar. Väntetiden beror på resursbrist.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
16 mars 2022

§ 27 forts.
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar.
Tidigare redovisning. Två tidigare redovisade ej verkställda beslut inom LSS
under 2021.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25.
Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17
Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun kan få betala en sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt
länge med att verkställa ett beslut.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning ska enligt LSS-lagstiftningen ske en gång per kvartal. Nästa
avrapportering kommer avse första kvartalet 2022-
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande
beslut inom SOL och LSS fjärde kvartalet 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyreklsens arbetsutskott § 36/2022, handlingsid: Ks 2022.482.

Tidigare behandling

Vård och omsorgsnämnden § 8/2022:

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 27 forts.
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
Ksau § 36/2022:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporteringen av ej verkställda gynnande
beslut inom SOL och LSS fjärde kvartalet 2021.
_________
Beslutet skickas till:
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Kommunfullmäktige
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Ks § 28

Dnr KS 2022/4

Anmälningsärenden kommunstyrelsens
arbetsutskott 2 februari 2022
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll den 12 januari 2022, §§ 1-21, från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18/2022, handlingsid: Ks 2022.255.

Tidigare behandling
Ksau § 18/2022:

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.
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_________
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Ks § 29

Dnr KS 2022/4

Anmälningsärenden kommunstyrelsens
arbetsutskott 16 februari 2022
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Protokoll den 2 februari 2022, §§ 12-19, från kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag den 21 januari 2022, § 2 från samhällsbyggnadsnämnden –
verksamhetsplan.

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37/2022, handlingsid: Ks 2022.483.

Tidigare behandling
Ksau § 37/2022:
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Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.
_________
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Ks § 30

Dnr KS 2022/4

Anmälningsärenden kommunstyrelsens
arbetsutskott 2 mars 2022
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll den 18 januari 2022, §§ 1-4 från revisorerna.
2. Revisorerna § 7/2022, Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla
kommun.
3. Intern kontrollplan 2022, byggnadsnämnden.
4. Byggnadsnämnden § 3/2022, Intern kontrollplan 2022.
5. Avtal - Lokalvård 2022, Förenade Service AB
6. SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision, förkortad version.
7. Samhällsbyggnadsnämnden § 18/2022, Digitala infartsskyltat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2022, handlingsid: Ks 2022.568.

Tidigare behandling
Ksau § 50/2022:

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.
_______
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Ks § 31

Dnr KS 2022/37

Akutboende för flyktingar med anledning
av kriget i Ukraina
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande, tillika ordförande i krisledningsnämnden, informerar
att krisledningsnämnden kommer att hantera ärendet vid sitt sammanträde den 18
mars, kl. 14.00.
Bakgrund
Med anledning av kriget i Ukraina och det flyktingmottagande som breder ut sig i
Europa har Länsstyrelserna och i vårt fall Länsstyrelsen i Skåne ett samverkansansvar
utifrån behov av akutboenden, boenden och/eller det av EU nyligen antagna
massflyktsdirektivets konsekvenser. Situationen påverkar både kommunerna,
Migrationsverket med flera statliga myndigheter och regionen. Massflyktsdirektivet
(Temporary protection directive, Tpd) är tyvärr inte kompatibelt med Sveriges lagar
och förordningar och många frågor kopplat till det kvarstår.
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Migrationsverket och andra berörda myndigheter tillsammans med Länsstyrelsen
anordnar därför löpande samverkanskonferenser och har en dialog med
kommunerna. Det är i dagsläget en något bristfällig sådan då det bl. a är svårt att
prognostisera mängden flyktingar som kommer eller kan komma att komma till
Sverige. Ukrainas medborgare kan vistas i landet i upp till 3 månader med
viseringsfrihet.
Länsstyrelsens krisledningsorganisation har aktiverats med anledning av den rådande
situationen. Det finns ett stort behov av samverkan mellan aktörer och
samverkanskonferenser hålls varje tisdag som syftar till att få en gemensam bild av
situationen och sprida information till kommunerna. En inriktnings- och
samordningsfunktion (ISF) med representation från Skånes respektive hörn inom
migration är under uppstart. Andra ISF som har startats eller är på gång rör
ekonomiska konsekvenser, social hållbarhet, cybersäkerhet och jordbruk.
Tomelilla kommuns krisledningsfunktion arbetar med kontinuerliga veckovisa
avstämningsmöten och åtgärder. Vid behov höjs mötesfrekvensen.
Aktuellt läge
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Sammanträdesdatum
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§ 31 forts.
På uppdrag av Migrationsverket Syd har Länsstyrelsen sänt ut en förfrågan till
kommunerna om att inventera akutboenden. Migrationsverket från nationellt håll har
påpekat behovet av en relativt detaljerad sammanställning per boende.
På den nationella arenan pågår också ett arbete med att ta fram fördelningstal för
flyktingmottagandet per kommun, vilka ska avtalas med kommunerna. Utöver dessa
kommer det sedan tidigare beslutade kommunala avtalet om kvotflyktingar, som i
Tomelilla kommun är xxx personer. Dessa ska parallellt med behoven hos Ukrainas
medborgarna kunna genomföras.
MSB har enligt SKR tagit på sig ansvaret för att samordna civilsamhället. Detta är
alltså ett arbete som kommunerna, då de förväntas ta emot stora flyktingströmmar,
inte arbetar med i dagsläget.
Vidare gäller följande;
•

•
•
•
•
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•
•
•

•

Rörelsen ut ur Ukraina sker främst till Polen, Rumänien och Moldavien.
Polen har tagit emot över en miljon människor. Enligt UNHCR har 2.2
miljoner lämnat Ukraina t.o.m. den 10 mars.
Tpd gäller i hela EU. Sverige bistår med tält och sjukvårdsmaterial för att
bistå mottagandet i de närliggande länderna.
Migrationsverket ser en ökning av människor från Ukraina, men på grund av
viseringsfrihet i 90 dagar är det inte alla som registrerar sig.
Migrationsverket beskriver att behovet av boenden är stort.
Enligt statistik från föregående helg har 5 298 personer (71 ensamkommande
barn), främst kvinnor och barn registrerats i Sverige, varav 2 698 enligt Tpd.
Viseringsfria personer kan när som helst inom de 90 dagarna vända sig till
Migrationsverket för att bli registrerade.
De som registreras kommer att få en variant av UT-kort (uppehållstillstånd)
Det finns en automatisk spärr på 48 timmar innan Migrationsverket kan fatta
beslut om uppehållstillstånd enligt Tpd. Uppehållstillstånd beviljas för ett år,
men kan förlängas på halvårsbasis i upp till tre år och ger personen samma
rättigheter till hälso- och sjukvård som asylsökande. Ensamkommande barn
kommer in i vanliga anvisningssystemet.
De personer som registrerats kommer ha rättigheter enligt Lagen om
Mottagande av Asylsökande (LMA) under hela tillståndsperioden. De har inte
rätt till etableringsersättning. För personer som inte har registrerats sig kan
kommunerna behöva göra en nödprövning.
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•

•

I nuläget är arbetet med att överföra kvotflyktingar inte pausat. Anvisningar
för dessa kan komma att gå snabbare för att frigöra boenden. Målgruppen för
Tpd är inte aktuella för anvisning enligt bosättningslagen.
För personer som rest in i Schengen före 24 februari gäller inte Tpd, men de
har rätt att söka asyl.

Lokala behov och förutsättningar
•

•

•

•
•

•
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Det behövs en kommunal kontaktperson till flyktingarna, någon som kan
vara på plats och guida. Denna funktion utgår från Tomelilla kommuns
individ- och familjeomsorgsenhet.
Migrationsverket behöver kunna kontakta kommunen alla tider på dygnet,
vilket kan tillgodoses genom Tomelillas, Simrishamns, Ystads och Sjöbos
gemensamma tjänsteperson i beredskap.
Ersättning till kommunerna för boende- och personalkostnader med mera är
inte utredd och inga kostnader kan i dagsläget återsökas. Migrationsverket
arbetar nära Regeringskansliet i denna fråga.
Behovet av boenden är stort och kommer att vara det även på lång sikt enligt
Migrationsverket.
Då kommunerna får frågor från allmänheten som vill erbjuda sovplatser kan
de hänvisas till Migrationsverket. Mer information finns på hemsidan:
Fastighetsägare och uthyrare – Migrationsverket.
I de kommunala akutbostäderna är det enligt staten inte aktuellt med
självhushållning. Där ska finnas bemanning och full service, fullgott
hälsoskydd och boendena behöver kunna tillhandahålla tre mål mat om
dagen.
Gällande de barn och ungdomar som får uppehållstillstånd enligt Tpd
hänvisar Migrationsverket till Skolverket, som på sin hemsida skriver att rätt
till Komvux inte föreligger och därmed inte heller rätt till SFI.
Alla som har rätt att arbeta i Sverige har rätt att skriva in sig hos
Arbetsförmedlingen (AF) och ta del av deras tjänster. För ytterligare
information om vilket stöd individer kan få hänvisas till AF som får besvara
frågorna.
Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd
har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar.
Mer information finns hos Skolverket och SKR.
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https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-iskolfragor/nyanlandas-ratt-till-utbildning
https://skr.se/skr/krigetiukraina/manniskorsomflyrfranukraina/fragorochsv
aromratttillskolaochutbildningforbarnochungasomflyrfranukraina.62320.html
Mot bakgrund av ovan föreslår förvaltningen att Tomelilla kommun i det synnerligen
brådskande läge som nu är genomför en upphandling med förhandlat förfarande
utan föregående annonsering i enlighet med LOU 6 kap 15 §. Vidare föreslår
förvaltningen att Tomelilla kommun hyr XXX boendeplatser vid XXX och XXX till
en kostnad av XXX kronor per plats skyndsamt och tills vidare för att tillgodose
Migrationsverkets behov av akutboenden.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna som uppstår överstiger det som finns i ram. Kommunstyrelsen har
totalt 2 000 tkr för oförutsedda utgifter, varav ca 200 tkr tagits i anspråk. De
ekonomiska konsekvenserna kan inte närmare analyseras förrän kommunen fått
besked från staten om vilka kostnader och hur kostnaderna ska/kan återbetalas.
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Barnperspektivet
Beslutet påverkar i stor omfattning barnperspektivet då det stora flertalet flyktingar
som kommit och förväntas komma till Sverige är mödrar och barn, vilka behöver
stöd, hjälp och humanitära insatser. Kommunens förskole- och skolverksamhet
påverkas då barn och ungdomar ska erbjudas plats och skolgång.
Miljöperspektivet
Beslutet påverkar hållbarhetsperspektivet och framför allt social hållbarhet i form av
de humanitära insatser som medborgarna från Ukraina är i behov av.
Flyktingsituationen påverkar bemannings- och arbetsmiljöaspekter för de
kontaktpersoner och den krisledningsorganisation där arbete behöver kunna utföras
akut, dygnet runt och veckans alla dagar.
Uppföljning
Uppföljning sker kontinuerligt varje vecka inom ramen för kommunens
krisledningsorganisation. En uppföljning likt den som genomförts nyligen i relation
till pandemin bör utföras då flyktingkrisen bedöms avslutad. Ekonomiska
konsekvenser ska följas upp genom särskild märkning av kostnaderna.
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Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar hyra XXX boendeplatser vid XXX och XXX till en
kostnad av XXX kronor per plats omedelbart och tills vidare för att tillgodose
Migrationsverkets behov av akutboenden.
Avtal som reglerar prisnivå, krav på boendeformerna samt uppsägningstid ska slutas
mellan parterna.
En uppföljning och utvärdering av kommunens insatser ska genomföras då
flyktingkrisen bedöms avslutad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommundirektör Britt-Marie Börjesson, handlingsid. Ks 2022.697.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till
handlingarna.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif
Sandbergs (C) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Ks § 32

Dnr KS 2022/41

Nämndinitiativ plan för
flyktingmottagning
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar remittera nämndinitiativet till förvaltningen för
beredning.

Ärendebeskrivning

Per Gustafsson (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ med följande lydelse:
”Plan för flyktingmottagning
Tomelilla bör ta fram en plan när det gäller mottagning av krigsflyktingar i vårt
närområde.
Senfärdigheten hos myndigheter i Sverige kan inte vara ett skäl för att sitta still när
det gäller att vara på tårna och förberedd för att ta emot barn, mödrar och äldre som
flyr krig i vårt närområde. Idag är miljontals ukrainare på flykt i sitt närområde och
det beräknas komma ett par hundratusen krigsflyktingar till Sverige.
Tomelilla bör ha en plan för ett mottagande för krigsflyktingar i vårt närområde. Vi
ska definitivt inte stå lika överraskade som 2015 när en stor migrationsström sköljde
in över landet.
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Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-

Att förvaltningen får i uppdrag at skyndsamt ta fram en plan för att
hantera mottagandet av krigsflyktingar.

-

Att kommunstyrelsen ger familjenämnden i uppdrag att säkerställa att
vi på ett bra sätt kan se till att eventuell skolgång kan anordnas för
krigsflyktingarna.

-

Att kommunstyrelsen ger integrationsrådet i uppgift att samordna med
frivilligorganisationer och privatpersoner som vill och kan hjälpa
krigsflyktingarna, samt ta fram en samlad plan för dessa så att
kommunen får en komplett bild av vad civilsamhället kan bistå med.”

Beslutsunderlag

Nämndinitiativ, Per Gustafsson (SD), handlingsid: Ks 2022.650.
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Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar remittera nämndinitiativet till
förvaltningen för beredning.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif
Sandbergs (C) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
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Dnr KS 2022/43

Nämndinitiativ - Utredning SFI och
samhällsinformation med anledning av
massflyktsdirektivet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar bifalla nämndinitiativet.

Ärendebeskrivning

Socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Inger
Åbonde och Tina Bergström-Darrell) har lämnat in ett nämndinitiativ med
följande lydelse:
”I samband med att massflyktsdirektivet togs i bruk har asylsökande från Ukraina
inte rätt till SFI eller samhällsinformation när de kommer till Sverige. Däremot har de
rätt att arbeta och barnen rätt till förskola och skola. För att hjälpa flyktingarna in i
samhället hade en enklare variant av SFI och samhällsinformation underlättat.
Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen yrkar
att

Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka förutsättningar och
möjligheter det finns till en enklare form SFI-undervisning och
samhällsinformation med anledning av massflyktsdirektivet.”

Beslutsunderlag
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Nämndinitiativ, handlingsid: Ks 2022.678.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar bifalla nämndinitiativet.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif
Sandbergs (C) yrkande.
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_________
Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Skolchef Johan Holmqvist
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Socialchef Camilla Andersson
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