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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

1 juni 2022

Beslutande

Leif Sandberg (C), ordförande §§ 63-73, 75-79
Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande § 74 (paragrafens ordförande)
Sara Anheden (S), 2:e vice ordförande
Per Gustafsson (SD)
Anders Throbäck (S) §§ 63-65, 75-79
Bo Herou (KD)
Per-Olof Örnsved (SD)
Charlotte Rosdala (C)
Ida Bornlykke (S)
Ewa Carnbrand (M)
Anders Rosengren (SD)
Fatlum Avdullahu (C) §§ 63-77

Tjänstgörande ersättare

Tobias Högborg (C) ersätter Fatlum Avdullahu (C) §§ 78-79
Inger Åbonde (S) ersätter Anders Throbäck (S) §§ 66-74
Sven Gunnarsson (C) ersätter Leif Sandberg (C) § 74
Figge Bergqvist (V) ersätter Tina Bergström-Darrell (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Inger Åbonde (S) §§ 63-65, 75-79
Anna Sandegren (SD)
Carina Persson (L)
Thony Blomgren (SD)
Sven Gunnarsson (C) §§ 63-73, 75-79
Emil Ekstrand (M)
Kent Olofsson (SD)
Tobias Högborg (C) §§ 63-77

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsen
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71

Dialoger och informationsärenden
Tertialrapport jan-april (T1) 2022 för Tomelilla kommun
Tomelilla kommunförvaltnings övergripande
kompetensförsörjningsplan
Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i Tomelilla
kommunförvaltning 2021
Samverkansavtal och reglemente för Sydöstra Skånes
överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026
Reglemente för valnämnden mandatperioden 2023-2026
Reglemente för valberedningsnämnden mandatperioden 2022-2026
Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 2023-2026
Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda 2023-2026

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

§ 78
§ 79
___________

1 juni 2022

Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda
Ansökan om investeringsbidrag - Andrarums frivilliga räddningsvärn
Detaljplan för Frigg 2 för samråd
Årsredovisning 2021 - Österlens folkhögskola
Årsredovisning 2021 - AV Media Skåne
Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut inom SOL och LSS
första kvartalet 2022
Anmälningsärenden kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 maj 2022
Anmälningsärenden kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj 2022

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 63

Dnr KS 2022/3

Dialoger och informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Johanna Nilsson och Ida Rosengren, länssamordnare för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobaksarbete samt spel om pengar informerar bland annat om
följande:
•

Region Skånes barn- och ungdomsenkät ligger till grund för mätning av barn
och ungas uppväxtvillkor i Tomelilla.

•

Uppväxtvillkoren mäts inom kategorierna Närområde, Skola, Familjen och
Individer/Kamrater som i sin tur sätts samman av olika skyddsfaktorer och
riskfaktorer.

•

Resultaten jämförs med snittet för Skåne som helhet.

•

Generellt kan utläsas att Tomelilla ligger bra till gällande tillgång till
fritidsaktiviteter och skyddsfaktorer i skolan men något lägre vad gäller
föräldraförmåga och fungerande närsamhälle.

•

Flickor ligger generellt något sämre än pojkar vad gäller upplevd trygghet,
skyddsfaktorer i skolan samt upplever en mer förlåtande attityd från föräldrar
gällande alkohol.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande.
•

Ukrainska barn i Tomelillas skolor och förskolor ligger på samma nivå sedan
ett par veckor, ser ungefär likadant ut i andra kommuner.

•

Länsstyrelsen lägger ner sin krisorganisation.

•

Åtgärder har vidtagits för att minska sårbarhet vid kriser.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 63 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid. Ks 2022.1594.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

_________
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5

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 64

Dnr KS 2022/83

Tertialrapport jan-april (T1) 2022 för
Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens beslut

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

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god
ekonomisk hushållning ska en förenklad tertialuppföljning med fokus på
helårsprognosen lämnas av styrelsen och nämnder per 30 april.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

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

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 64 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Det prognostiserade resultatet innebär att de finansiella målen kommer att vara
uppfyllda.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som vidtagits.
Uppföljning
Enligt fastställt reglemente kommer nästa uppföljning av mål och ekonomi att ske
per 31 augusti 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att analysera vilka åtgärder nämnderna behöver
vidtaga för att nå en balans i budget för innevarande år men även vilka långsiktiga
åtgärder som behöver vidtagas för en ekonomisk balans för kommande budgetperiod
2023-2025.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden, byggnadsnämnden samt
vård och omsorgsnämnden i uppdrag att vidtaga de åtgärder som är möjliga inom
nämndens ansvarsområde samt återrapportera dessa i samband med delårsrapporten
per den 31 augusti 2022, samt till kommunstyrelsen återrapportera de analyserade
åtgärder som inte går att genomföra inom nämndens ansvarsområde senast den 31
augusti 2022.

Beslutsunderlag

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

Justerandes sign

7

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 64 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
_________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Vård och omsorgsnämnden
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Kommunfullmäktige för kännedom

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 65

Dnr KS 2022/76

Tomelilla kommunförvaltnings
övergripande kompetensförsörjningsplan
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta kompetensförsörjningsplanen, handlingsid: Ks
2022.1512 med de ändringarna att ordet ”kunden”, där det förekommer i
kompetensförsörjningsplanen, byts ut mot ordet ”invånaren”, att näst sista stycket
under punkt 3.1 på sidan 5 kompletteras med ”attraktiva tjänster och goda
arbetsförhållanden” samt att orden ”employer branding” i första stycket på sidan 6
tas bort och att meningen slutar med ordet ”varumärke”.
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att återrapportera
verksamheternas handlingsplaner utifrån kompetenförsörjningsplanen.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommunförvaltning står inför ett betydande kompetensförsörjningsbehov.
Ökade krav på utbildningsnivå och kvalificerad yrkeserfarenhet i kombination med
pensionsavgångar, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och arbetskraftskonkurrens
kräver en plan för strategisk kompetensförsörjning.
För att säkra förvaltningens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov är det viktigt att
arbetsgivaren aktivt arbetar med att attrahera, behålla och kompetensutveckla
personal.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

En övergripande kompetensförsörjningsplan är beskriver målbild och syfte där målet
är en attraktiv arbetsgivare med rätt kompetenser. Syftet är att kvalitetssäkra och
utveckla förvaltningens leverans i uppdraget gentemot kommuninvånarna och andra.
Kommunen ger också service åt exempelvis företag.
Planens grunder bygger på samma värden rubriker som återfinns i förvaltningens
styrdokument som exempelvis Medarbetarpolicy, Ledarpolicy och förvaltningens
lönekriterier.
Arbetet med kompetensförsörjningsplanen inleddes i september 2021 och har arbetat
efter en projektplan och informerat löpande inom ramen för förvaltningens
samverkanssystem enligt MBL 19 §.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 65 forts.
Löpande information samt förslag till plan är föredragen i Kommunstyrelsens
personalutskott.
Arbetsgivarens slutliga förslag till beslut samverkades, enligt MBL 11 §, den 6 maj
2022. Samtlig fackliga organisationer var eniga med arbetsgivarens förslag till beslut.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader kan uppstå i samband med profilering av arbetsgivaren, deltagande vid
mässor, nätverksträffar och seminarier. Det kan också vara aktuellt med
omvärldsbevakning och studieresor.
Konkurrens från såväl privata som offentliga arbetsgivare kan vara lönedrivande vid
såväl nyrekrytering som för att behålla redan anställda med värdefull kompetens och
arbetskraft.
Fler som arbetar heltid och en ökning av sysselsättningsgrader kan leda till ökade
lönekostnaderna.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på barn.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på miljön i stort men att påverkan
kan finnas vid ökad inpendling av personal som inte använder miljövänliga
transportmedel.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Miljön kan påverkas positivt om miljöskadligt resandet kan minskas i samband med
att distansarbete möjliggörs i större omfattning.
Uppföljning
Förvaltningen följer på central nivå upp den övergripande
kompetensförsörjningsplanen inom ramen för samverkanssystemet.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 65 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta kompetensförsörjningsplanen, handlingsid: Ks
2022.1512.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, handlingsid. Ks 2022.1584.
Tomelilla kommunförvaltnings kompetensförsörjningsplan, handlingsid: Ks
2022.1512.

Förslag till beslut under sammanträdet

Anders Throbäck (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att
återrapportera verksamheternas handlingsplaner utifrån kompetenförsörjningsplanen.
Ida Bornlykke (S) yrkar att ordet ”kunden”, där det förekommer i
kompetensförsörjningsplanen, byts ut mot ordet ”invånaren” samt att näst sista
stycket under punkt 3.1 på sidan 5 kompletteras med ”attraktiva tjänster och goda
arbetsförhållanden”.
Sara Anheden (S) yrkar att orden ”employer branding” på sidan 6 tas bort och att
meningen avslutas efter ordet ”varumärke”.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt
Anders Throbäcks (S), Ida Bornlykkes (S) och Sara Anhedens (S) yrkanden.
_________

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Beslutet skickas till:
HR-chef Johan Lexfors
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 66

Dnr KS 2022/75

Årlig revision av systematiskt
arbetsmiljöarbete i Tomelilla
kommunförvaltning 2021
Kommunstyrelsens beslut

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

Ärendebeskrivning

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

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

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

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 66 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta föreslagen
förvaltningsövergripande handlingsplan.

Beslutsunderlag

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

Tidigare behandling
Ksau § 82/2022:

Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta föreslagen
förvaltningsövergripande handlingsplan.
_________
Beslutet skickas till:
HR-chef Johan Lexfors

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

HR-strateg Liselotte Skoglund

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 67

Dnr KS 2022/24

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

Ärendebeskrivning

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

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

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

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansavtal om gemensam
överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: Ks 2022.xxx, samt anta
reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026,
handlingsid: Ks 2022.xxx.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2022, handlingsid: Ks 2022.1519.
Samverkansavtal om gemensam överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid:
Ks 2022.1429.
Reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026,
handlingsid: Ks 2022.1430.

Tidigare behandling
Ksau § 83/2022:

Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansavtal om gemensam
överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: Ks 2022.1429, samt anta

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 67 forts.
reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026,
handlingsid: Ks 2022.1430.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 68

Dnr KS 2022/21

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

Ärendebeskrivning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta valnämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1154.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2022, handlingsid: Ks 2022.1520.
Organisations- och arvodesberedningen § 16/2022, handlingsid: Ks 2022.1431.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

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

Tidigare behandling
OAB § 16/2022:

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

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

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

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 69

Dnr KS 2022/23

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

Ärendebeskrivning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta valberedningsnämndens reglemente för
mandatperioden 2022-2026, handlingsid: Ks 2022.1155.

Beslutsunderlag

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

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

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

Tidigare behandling
OAB § 17/2022:

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

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

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 70

Dnr KS 2022/22

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

Ärendebeskrivning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta krisledningsnämndens reglemente för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1156, med ändringen att det tillägg
gällande anslag av medel i nuvarande krisledningsnämndens reglemente § 5, som
behandlas i kommunfullmäktige den 16 maj 2022, ska läggas till.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2022, handlingsid: Ks 2022.1522.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

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

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 70 forts.

Tidigare behandling
OAB § 18/2022:

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

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 71

Dnr KS 2022/73

Reglemente om ekonomiska villkor för
förtroendevalda 2023-2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anta reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i
Tomelilla kommun mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1279, med
följande ändringar och tillägg.
Kommunfullmäktige beslutar att skrivningen i första stycket på sidan 10, gällande
arvode till 1:e vice ordförande ändras till att vara 20 % av kommunstyrelsens
ordförandes arvode vid 20 % tjänstgöringsgrad.
Kommunfullmäktige beslutar att i skrivningen under § 10 på sidan 6 ersätta ” det
avtal som gäller för kommunens anställda” med ”Skatteverkets regler”.
Kommunfullmäktige beslutar att skrivningen i § 6 i bilaga 1, gällande arvode till
oppositionsråd (2:e vice ordförande) ändras till att vara 32 % av kommunstyrelsens
ordförandes arvode vid 40 % tjänstgöringsgrad.
Kommunfullmäktige beslutar att arvodena till ordförandena i Österlenhem AB och
TIAB ska vara två arvoden om 50 % till för vardera uppdrag eftersom det är två olika
juridiska personer.

Reservation

Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck och Ida
Bornlykke,) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och
Anders Rosengren) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat arvodesreglementet
vid ett flertal tillfällen. Under dagens möte görs en genomgång av förslaget och ett
par redaktionella ändringar görs. I förslaget är det som markerats med röd text tillägg
och gulmarkerad text är borttaget. Grönmarkerat är följdändringar som krävs när den
gulmarkerade texten tas bort. Det färdiga förslaget upprättas under sammanträdet
och får handlingsid: Ks 2022.1279.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 71 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2022, handlingsid: Ks 2022.1523.
Organisations- och arvodesberedningen § 20/2022, handlingsid: Ks 2022.1442.
Reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda (rätt mall), handlingsid: Ks
1279.
Arvodesreglemente (spårade ändringar), handlingsid: Ks 2022.1443.

Tidigare behandling
OAB § 20/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla kommun
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1278, med ändringen att
revisorernas fasta arvode kvarstår samt redaktionella ändringar.
Ksau § 87/2022:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan
förslag till beslut.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Förslag till beslut under sammanträdet

1) Leif Sandberg (C) yrkar att skrivningen i första stycket på sidan 10, gällande arvode
till 1:e vice ordförande ändras till att vara 20 % av kommunstyrelsens ordförandes
arvode vid 20 % tjänstgöringsgrad.
2) Leif Sandberg (C) yrkar att arvodena för ordförandena i Österlenhem AB och
TIAB ska vara två arvoden om 50 % för vardera uppdraget eftersom det är två olika
juridiska personer.
1-2) Sara Anheden (S) yrkar bifall till Leif Sandbergs (C) yrkanden.
1) Sara Anheden (S) yrkar att i skrivningen under § 10 på sidan 6 ersätts ” det avtal
som gäller för kommunens anställda” med ”Skatteverkets regler”.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 71 forts.
1) Leif Sandberg (C) yrkar bifall till Sara Anghedens (S) yrkande gällande skrivningen
under § 10 på sidan 6 att ” det avtal som gäller för kommunens anställda” ersätts
med ”Skatteverkets regler”.
4) Sara Anheden (S) yrkar att arvodet för ordförande i Ystad-Österlenregionens
miljöförbunds direktion ska höjas till 1,25 inkomstbasbelopp.
4) Sara Anheden (S) yrkar att punkt 5 i bilaga 2 ska lyda: ”Utövande av
delegeringsbeslut, dock ej beslut under sociala jouren”.
4) Leif Sandberg (C) yrkar avslag på Sara Anhedens (S) yrkanden.
1) Ida Bornlykke (S) yrkar att skrivningen i § 6 i bilaga 1, gällande arvode till
oppositionsråd (2:e vice ordförande) ändras till att vara 32 % av kommunstyrelsens
ordförandes arvode vid 40 % tjänstgöringsgrad.
2) Per Gustafsson (SD) yrkar att arvodena för ordförandena i Österlenhem AB och
TIAB ska vara oförändrade.
3) Per Gustafsson (SD) yrkar att arvodet för ordföranden i Österlen VA AB ska vara
samma som för ordförandena i Österlenhem AB och TIAB.
3) Leif Sandberg (C) yrkar avslag på Per Gustafssons (SD) yrkanden.

Beslutsgång (Yrkandepunkter 1)

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif
Sandbergs (C), Sara Anhedens (S) och Ida Bornlykkes (S) yrkanden.

Beslutsgång (Yrkandepunkter 2)
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif
Sandbergs (C) yrkande.
Votering begärs och ska verkställas.
Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Följande beslutsgång bestäms:
Ja-röst för Leif Sandbergs (C) yrkande.
Nej-röst för Per Gustafssons (SD) yrkande.

Omröstning

Med tio ja-röster mot tre nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt Leif Sandbergs
(C) yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 71 forts.
Ja-röst: Leif Sandberg (C), Per-Martin Svensson (M), Sara Anheden (S), Inger
Åbonde (S), Bo Herou (KD), Charlotte Rosdala (C), Ida Bornlykke (S), Ewa
Carnbrand (M) Fatlum Avdullahu (C) och Figge Bergqvist (V).
Nej-röst: Per Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD) och Anders Rosengren (SD).

Beslutsgång (yrkandepunkt 3)

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif
Sandbergs (C) avslagsyrkande.

Beslutsgång (yrkandepunkter 4)
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Leif
Sandbergs (C) avslagsyrkande.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 72

Dnr KS 2022/46

Reglemente gällande omställningsstöd
och pension till förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att
utreda om det är möjligt att göra pensionsavsättning på förlorad arbetsförtjänst för
förtroendevalda utom för ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt den 14 december 2020 att tillsätta en särskild beredning
för organisations- och arvodesfrågor. Beredningen har diskuterat reglementet för
omställningsstöd och pension vid ett par tillfällen.
För innevarande mandatperiod har Tomelilla kommun ett pensionsreglemente som
utgår från SKR:s förslag, men med några lokala nedjusteringar som gör att
förtroendevalda i Tomelilla kommun har sämre förutsättningar än förtroendevalda i
de flesta andra kommuner. Beredningens ledamöter har kommit fram till att det är
rimligt att förtroendevalda i vår kommun har lika goda villkor som förtroendevalda i
andra kommuner.
Förslaget innebär ett antal förändringar, men de största skillnaderna är gällande tiden
för omställningsstöd, tre år i stället för ett år, samt att nivån höjs från nuvarande 50
% till maximalt 85 % i två år och 60 % det tredje året.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1157. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 88/2022, handlingsid: Ks 2022.1524.
Organisations- och arvodesberedningen § 19/2022 Pensionsreglemente, handlingsid:
Ks 2022.1444.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 72 forts.
SKR OPF-KL 18, handlingsid: Ks 2022.1157.
Kommentar till OPF-KL18, handlingsid: Ks 2022.1158.
Reglemente gällande omställningsstöd och pension till förtroendevalda, handlingsid:
Ks 2022.1632.

Tidigare behandling
AOB § 19/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
SKR:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet för mandatperioden 2023-2026, handlingsid:
Ks 2022.1157.
Ksau § 88/2022:
Kommunfullmäktige beslutar anta SKR:s förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) i sin helhet för
mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks 2022.1157. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet

Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till
förvaltningen med uppdrag att utreda om det är möjligt att göra pensionsavsättning
på förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda utom för ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Beslutsgång

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

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 73

Dnr KS 2022/72

Ansökan om investeringsbidrag Andrarums frivilliga räddningsvärn
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Andrarums frivilliga räddningsvärn ett extra
bidrag på 200 000 kronor för att medfinansiera kommande köp av modernare
tankbil. Utbetalning av bidraget sker när köpet av tankbil är aktuellt. Bidraget
finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget för räddningstjänst och
samhällsskydd.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommun har sedan år 2000 ett avtal med Andrarums frivilliga
räddningsvärn angående driftbidrag för räddningsvärnets verksamhet. Enligt avtalet
kan räddningsvärnet vid större investeringar och reparationer ansöka om ytterligare
bidrag för medfinansiering.
Andrarums räddningsvärn har inkommit med en ansökan om ett utökat bidrag på
200 000 kronor för medfinansiering vid köp av modernare tankbil. Nuvarande
tankbil är från 1971 och har med dagens mått såväl otillräcklig standard, arbetsmiljö
och säkerhet. Exempelvis så saknas bilbälten och numera är reservdelar svåra att få
tag på.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

För närvarande finns inte någon tankbil som uppfyller räddningsvärnets krav till salu
men för att ha en handlingsberedskap när något fordon kommer ut på marknaden
ansöker Andrarums räddningsvärn om ett bidrag som utbetalas när ett inköp är
aktuellt. Man bedömer att detta kommer att ske inom ett år.
Ekonomiska konsekvenser
Inom ramen för kommunstyrelsens verksamhetsområden finns pengar avsatta för
bland annat räddningstjänst och samhällsskydd. Enligt det avtal som är tecknat
mellan räddningsvärnet och Tomelilla kommun så har man förutom det avtalade
driftbidraget även möjlighet att ansöka om utökat stöd för investeringar och större
reparationer.
Barnperspektivet
Förvaltningen ser inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet.

Justerandes sign

29

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 73 forts.
Miljöperspektivet
Dagens tankbil är från 1971 och en ny modernare bil bör ha en bättre påverkan på
utsläppsrening vilket är en positiv faktor för miljön.
Uppföljning
Uppföljning av bidraget sker i samband med återkommande uppföljningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Andrarums frivilliga räddningsvärn ett extra
bidrag på 200 000 kronor för att medfinansiera kommande köp av modernare
tankbil. Utbetalning av bidraget sker när köpet av tankbil är aktuellt. Bidraget
finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget för räddningstjänst och
samhällsskydd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2022, handlingsid: Ks 2022.1525.
Ansökan om extra bidrag för nyare tankbil, Andrarums räddningsvärn, handlingsid:
Ks 2022.660.

Tidigare behandling

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Ksau § 89/2022:

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Andrarums frivilliga räddningsvärn ett extra
bidrag på 200 000 kronor för att medfinansiera kommande köp av modernare
tankbil. Utbetalning av bidraget sker när köpet av tankbil är aktuellt. Bidraget
finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget för räddningstjänst och
samhällsskydd.
_________
Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Johan Mickelåker/Andrarums frivilliga räddningsvärn

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 74

Dnr KS 2020/168

Detaljplan för Frigg 2 för samråd
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
detaljplan för Frigg 2 för samråd.

Jäv

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

Ärendebeskrivning

I gällande stadsplan Frigg m.fl. (Västerleden) september 1984, är fastigheten Frigg 2
utpekad som mark för samlingslokal. På fastigheten finns en huvudbyggnad som
använts till församlingslokal. Fastighetsägaren har lämnat in begäran om planbesked
för att ändra detaljplan och möjliggöra för bostäder och handel.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och
centrumverksamhet inom fastigheten Frigg 2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
detaljplan för Frigg 2 för samråd.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2022, handlingsid: Ks 2022.1526.
Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Samrådshandling-Planbeskrivning Frigg, handlingsid: Ks 2022.1448.
Samrådshandling-Plankarta-Frigg 2, handlingsid: Ks 2022.1449.
Samrådshandling- Frigg 2- Undersökning om betydande miljöpåverkan, handlingsid:
Ks 2022.1450

Tidigare behandling
Ksau § 261/2020:

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 74 forts.
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till
detaljplan pröva fastigheten Frigg för bostäder, detaljhandel och kontor.
Ks § 183/2020:
Kommunstyrelsen beslutar ge Samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag till
detaljplan pröva fastigheten Frigg för bostäder, detaljhandel och kontor.
Ksau § 90/2022:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
detaljplan för Frigg 2 för samråd.
_________
Beslutet skickas till:
Näringslivs- och exploateringschef Henrik Lundblad

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Planarkitekt Terese Bruhn

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 75

Dnr KS 2022/82

Årsredovisning 2021 - Österlens
folkhögskola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021 - Österlens folkhögskola, handlingsid: Ks 2022.1588.
Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 76

Dnr KS 2021/46

Årsredovisning 2021 - AV Media Skåne
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021 - AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2022.1541.
Hemställan om ansvarsfrihet 2021, AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2022.1117.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 77

Dnr KS 2022/74

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

Kommunstyrelsens beslutar uppdra till förvaltningen att inför kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 juni förtydliga varför beslut inte blivit verkställda.

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.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Fem, varav tre nya ej verkställda beslut enligt LSS har rapporterats till IVO
under perioden.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 22-03- 31
311 dagar. Väntetiden beror på resursbrist.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07- 06. Ännu ej verkställt. Väntetid fram till 22-03- 31
269 dagar. Väntetiden beror på resursbrist
Beslut enligt 9§p.4 från 2021-09-21. Verkställt under rapporteringsperioden.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 77 forts.
Väntetid fram till 22-01-21, 121 dagar. Väntetid beror på att matchningsmöte blivit
senarelagt.
Beslut enligt 9§p.3 från 2021-11-01. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 22-03-31, 150 dagar. Väntetid beror på brister i rutiner.
Beslut enligt 9§p.5 från 2021-11-22. Ännu ej verkställt.
Väntetid fram till 22-03-31, 129 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i
matchningsprocessen.
Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar.
Tidigare redovisning. Tre tidigare redovisade ej verkställda beslut inom LSS under
2021.
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-07-06
Beslut enligt 9§p.9 från 2021-05-25.
Beslut enligt 9§p.3. Från 21-05-17
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet att överlämna statistikrapporten till Kommunfullmäktige får inga
ekonomiska konsekvenser i sig men Tomelilla kommun kan få betala en
sanktionsavgift om kommunen dröjt oskäligt länge med att verkställa ett beslut.

Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

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 och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal.
Nästa avrapportering kommer avse andra kvartalet 2022.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

§ 77 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2022, handlingsid: Ks 2022.1531.

Tidigare behandling

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

Förslag till beslut under sammanträdet

Ida Bornlykke (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att inför
kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni förtydliga varför beslut inte blivit
verkställda.

Beslutsgång
Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Ida
Bornlykkes (S) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Socialchef Camilla Andersson

Justerandes sign

37

Kommunstyrelsen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1 juni 2022

Ks § 78

Dnr KS 2022/4

Anmälningsärenden kommunstyrelsens
arbetsutskott den 4 maj 2022
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll från föreningsstämma 2022-04-05, Biogas Ystad Österlen
ekonomisk förening.
2. Direktionsprotokoll 2022-03-07, AV Media Skåne
3. Information om Single Digital Gateway (SDG)
4. Styrelsemötesprotokoll 2022-04-21, Österlen VA AB
5. Sammanträdesprotokoll för direktionen 5 april 2022, Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund (SÖRF)

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

Beslutsunderlag
Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78/2022, handlingsid: Ks 2022.1295.

Tidigare behandling
Ksau § 78/2022:

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.
_________

Justerandes sign
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Ks § 79

Dnr KS 2022/4

Anmälningsärenden kommunstyrelsens
arbetsutskott den 18 maj 2022
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Skrivelse angående planerad vandringsled i Fyledalen.
2. Information om kommande expediering av beslut, Hörby kommun önskar
ingå i gemensam överförmyndarnämnd samt gemensamt handläggarkontor
med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn kommuner från och med den 1
januari 2023.

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 96/2022, handlingsid: Ks 2022.1532.

Tidigare behandling
Signature reference: 17333e01-6b4c-477c-ac8f-5eb5d99a1f20

Ksau § 96/2022:

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.
_________

Justerandes sign
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