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Övriga närvarande
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Kanslichef Johan Linander
Näringslivschef Henrik Lundblad
Enhetschef Tina Svensson
Sektionschef arbetsförmedlingen Carina Bergman
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Sander Dijkstra (M)
VD Österlen VA AB Johan Persson, digitalt
Styrelseordförande Österlenhem Anders Larsson (C)
Styrelseordförande TIAB Karin Arvidsson (S)
VD TIAB Pia Brink
Räddningschef SÖRF Martin Andersson
Ordförande Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) Christer Akej (M)
Vice ordförande ÖKRAB Markus Hammarström (M)
Ekonomiansvarig ÖKRAB Bo Persson
Områdeschef ÖKRAB Jonny Meerwald
Styrelsesamordnare ÖKRAB Sofia Walters
Ystad-Österlenregionens miljöförbund miljöchef Carina Barthel
Projektansvarig Ystad Summit Bengtåke Wahlgren
Kommunpolis Per Hansson
Säkerhetssamordnare Niklas Månsson
Kommunsekreterare Thomas Lindberg
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Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens
arbetsutskott
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69

Ändringar i föredragningslistan
Dialoger och informationsärenden
Antagande av strategi för medborgardialog
Reglemente för familjenämnden 2023-2026
Svar på motion angående klimatet
Svar på motion - Samverkan läsårstider
Svar på medborgarinitiativ - Skolkampanj om att inte skräpa ner och
trafikregler för cyklister
§ 70
Anmälningsärenden den 6 april 2022
§ 71
Initiativärende - Österlenbanan
_________

Justerandes sign
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Ksau § 63

Ändringar i föredragningslistan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om följande ändring i föredragningslistan:
Punkt 10 ”Initiativärende – Österlenbanan” tillkommer.
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Ksau § 64

Dnr KS 2022/3

Dialoger och informationsärenden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Kommunpolis Per Hansson informerar och uppger bland annat följande:
•

I stort sett lugnt i kommunen men en del skadegörelse i Onslunda
gällande klotter och i Tomelilla gällande krossat skyltfönster på en salong.

•

Narkotikarelaterad händelse på Kastanjeskolan.

Signature reference: 7eec7028-31a5-4eeb-958d-76615fd40cbf

2. Enhetschef Tina Svensson, näringslivschef Henrik Lundblad och
sektionschef arbetsförmedlingen Carina Bergman informerar om samverkan
mellan arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och näringsliv.
•

Carina Bergman presenterar sig och uppger därefter bland annat följande:

•

Arbetslösheten i stort är lägre än innan pandemin.

•

För utrikes födda är språket alltjämt det stora hindret för att komma in på
arbetsmarknaden. Vidare ställs det allt högre krav på utbildning m.m.

•

Lättare för män att få enklare arbeten medan traditionella kvinnoyrken
ofta kräver högre utbildningsnivå.

•

Eftergymnasial utbildning betydligt lägre bland arbetssökande i Tomelilla.

•

Arbetsförmedlingen samverkar med näringslivet utom vad gäller
myndighetsutövning. Arbetsförmedlingen är samordnande, sätter ihop
möten, anvisar arbetssökande och beslutar om insatser.

3. Styrelseordförande Sander Dijkstra (M) och vd Johan Persson informerar om
Österlen VA AB.
•

Johan Persson uppger bland annat att utbyggnaden av vattenverket
kommer att stå klart omkring 2025 samt att man fortsätter med

§ 64 forts.

Justerandes sign
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ledningssaneringar och ventilkontroller. Underhållsplaner behöver
komma på plats istället för akuta åtgärder. Per-Martin Svensson (M)
ställer sig frågande till vem som beslutat om nytt vattenverk och
vilken storlek det rör sig om. Vidare informerar han om att VAbolaget är ett driftbolag som sköter driften till VA-kollektivet i
Tomelilla kommun och att investeringar beslutas av Tomelilla
kommun.
•

Säkerhetsblocket allt viktigare att se över med tanke på
omvärldssituationen.

•

Bolaget ligger bra till vad gäller taxeintäkter och personal men en del
åtgärder måste köpas in.

•

Nödvattenplan är påbörjad och är något som varje verksamhet i
kommunen måste rusta för. Utskottet påpekar att den ska
färdigställas och att arbetsmaterialet ska bifogas till kommunen och
huvudmannen. Kommunstyrelsens kommer att följa upp att
samhällsbyggnadsnämndens verkställer detta.

•

Taxorna kan komma att öka någon procent bland annat på grund av
höjda råvarupriser.

•

Utskottet påpekar att det är en budgetberedning och då måste
ekonomiska nyckeltal framföras. Vidare bör bolaget delta i det
strategiska arbetet med nya planer. Kommunen måste få fram
beräkningar på vad som behövs byggas för tänkt utveckling av våra
orter.

•

Sander Dijkstra (M) uppger att bolaget fakturerar ca. 6 miljoner per
månad.

•

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson framhåller att
nödvattenplanen måste ha högsta prioritet.

Styrelseordförande Anders Larsson (C), vice ordförande Karin Arvidsson (S) och vd
Pia Brink informerar om Österlenhem och TIAB.
•

Pia Brink redogör kortfattat för verksamhetsåret 2021 ur ekonomisk
synpunkt och för kommande projekt, planer och budgetförutsättningar samt
uppger bland annat följande:

•

Elavtal är bundna i ytterligare två år till 40 öre/kWh.

§ 64 forts.
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•

Står inför fortsatt ökande byggkostnader.

•

Samverkan i forskningsprojekt med Lunds universitet Case om bland annat
hållbarhet genom Munkmodellen.

•

Skyddsrum håller på att inventeras.

Räddningschef Martin Andersson och ekonomiansvarig Anette Jönsson informerar
om Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF).
•

Anette Jönsson redovisar ekonomi gällande 2021 och uppger att en stor del
underskottet beror på kostnaderna från en oförutsedd pensionsbetalning.

•

Martin Andersson redogör för verksamheten och uppger bland annat
följande:

•

Verksamheten fungerar bra men det har varit ett svårt år gällande
personalrekrytering och pandemin har påverkat bland annat
tillsynsverksamheten.

•

Inlett ett projekt med Tomelilla kommun för att hitta ett bättre vägar fram
för att rekrytera personal.

•

Det pågår en översyn av lokalerna så de kan anpassas för den dagliga driften.
Det är inte aktuellt med en ny station i Tomelilla just nu.

•

Upphandling av nya fordon kommer att påbörjas i närtid.

Signature reference: 7eec7028-31a5-4eeb-958d-76615fd40cbf

Ordförande Christer Akej (M), vice ordförande Markus Hammarström (M),
ekonomiansvarig Bo Persson, områdeschef Jonny Meerwald och styrelsesamordnare
Sofia Walters informerar om Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB).
•

Christer Akej (M) informerar om verksamheten och uppger bland annat
följande:

•

Budget 2022 har ett överskott men väntar sig ett visst minus.

•

Stor ökning av bränslekostnader för leverantörer och många som förhör sig
om bränsletillägg. Utskottet ger rekommendationen att hålla sig till
branschindex för bränsletillägg, lyssna och komma fram till en rimlig lösning.

•

Bo Persson informerar om avfallshanteringen och uppger bland annat
följande:

Justerandes sign
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§ 64 forts.
•

Återvinningscentralerna har minskat mycket. Matavfallet har däremot ökat
vilket förmodligen beror på att många har ”hemestrat”.

•

Sedan ansvaret för dagstidningar blivit ett kommunalt ansvar 2021 samt att
mycket avfall kommer att samlas in bostadsnära senast 2026 kommer nya
upphandlingar att behövas.

•

Från 2023 kommer kommunen att ansvara för att ta omhand bygg- och
rivningsmaterial från hushåll.

•

Ansvaret på kommunerna för avfall kommer förmodligen att leda till
taxeökning på omkring 5-10 %.

Projektansvarig för Ystad Summit Bengtåke Wahlberg informerar bland annat om
följande:
•

Ystad Summit är en politiskt oberoende och öppen demokratisk
mötesplats för samhällsfrågor som berör södra Sverige, och i
synnerhet sydöstra Skåne.
Epicentrum ligger i Ystad men evenemangen kan ske i hela sydöstra
Skåne.

Signature reference: 7eec7028-31a5-4eeb-958d-76615fd40cbf

15-16 maj genomförs dialog, utbyte och oväntade möten. Här samlas
aktörer inom politik, samhälle och näringsliv för att diskutera viktiga
samhällsfrågor i regionen - nu och i framtiden. En arena för en
öppen och livskraftig dialog där idéer föds, kontakter knyts och beslut
fattas.
•

Sex diskussionsområden är utpekade: Infrastruktur, energi, turism,
hållbar tillväxt, livsmedelsförsörjning och totalförsvar.

•

2022 är ett valår och politiken är på plats.

•

Ystad Summit är ett helt ideellt, icke vinstdrivande organ.

Miljöchef Carina Barthel, Ystad-Österlenregionens miljöförbund informerar om
årsredovisning 2021 och budgetförutsättningar och uppger bland annat följande:
•

Krögarna har fått tycka till om alkoholtaxan och förbundet tittar på den igen.

•

Tillsyn ska göras där det behövs och på ett sätt som gör att verksamheterna
känner att de får något tillbaka.

§ 64 forts.
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Näringslivschef Henrik Lundblad informerar bland annat om följande:
•

Rekrytering av GIS-tekniker och publicering av data externt.

•

Problematiken kring tillfartsväg och högspänningsledningar vid
exploateringsområdet Västra industriområdet.

•

Exploatering av fastigheten Södra 10.

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson informerar bland annat om följande:
Kommunen har tagit emot 29 ukrainska flyktingar, varav 15 barn.
Förvaltningen har fått i uppdrag att klara livsmedelsförsörjningen i en månad
avseende torrvaror.
Länsstyrelsens begäran om kommunens krisledning.
Sara Anheden (S) informerar om att Biogasföreningen har likviderats.
Leif Sandberg (C) lyfter frågan om revidering av krisledningsnämndens reglemente
och utskottet enas om att frågan tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 27
april.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.988.
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Ksau § 65

Dnr KS 2021/214

Antagande av strategi för
medborgardialog
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021, kf § 76/2021, att ge förvaltningen i
uppdrag att utarbeta en kort och kärnfull strategi för medborgardialog i Tomelilla
kommun. För framtagande av strategin bildades en politisk referensgrupp med en
ledamot från varje parti i fullmäktige.
Gruppen hade två sammanträden under hösten och därefter skickades ett utkast på
strategi på remiss till kommunens nämnder, bolag och förbund. Åtta remissvar
inkom och förslaget omarbetades. Vid gruppens tredje möte fastställdes detta förslag
på strategi för medborgardialog.
Strategin är tänkt som ett stöd för nämnder och andra som möter medborgare i syfte
att föra en organiserad dialog om frågor av vikt för medborgarna. Strategin är
upplagd med avsnitt om syfte, metod och förhållningssätt samt en avslutande
checklista för planering, genomförande och omhändertagande av resultat.

Signature reference: 7eec7028-31a5-4eeb-958d-76615fd40cbf

Avsikten med denna strategi är inte att ändra på kommunens nuvarande rutiner för
exempelvis klagomålshantering, krångelportalen eller det dagliga
medinflytandesystemet som tjänstepersoner upprätthåller mellan exempelvis
föräldrar och skola eller brukare och äldreomsorg. Strategin är ett komplement till
redan befintliga former för samråd och medinflytande som finns i kommunen.
Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av medborgardialoger kostar en del både i pengar och
personalresurser, men olika dialoger kan kosta olika mycket och det är inte möjligt att
räkna ut en total kostnad för strategins genomförande.
Barnperspektivet
Dialog med våra medborgare är viktigt både för barn och vuxna.

Justerandes sign
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§ 65 forts.
Miljöperspektivet
Självklart är miljön en del av de ämnen som kan tas upp i en medborgardialog, men
strategin i sig påverkar inte miljön.
Uppföljning
Strategin bör följas upp efter tre år för att se att den har hanterats bra och för att
förbättringar ska kunna föras in.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: Ks
2022.xxx.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid Ks 2022.937.
_________
Beslutet skickas till:

Signature reference: 7eec7028-31a5-4eeb-958d-76615fd40cbf

Kommunstyrelsen
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Ksau § 66

Dnr KS 2021/228

Reglemente för familjenämnden 20232026
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta familjenämndens reglemente för mandatperioden
2023-2026, handlingsid: Ks 2022.967.

Ärendebeskrivning

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

Organisations- och arvodesberedningens förslag
till beslut

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

Beslutsunderlag
Signature reference: 7eec7028-31a5-4eeb-958d-76615fd40cbf

Organisations- och arvodesberedningen § 14/2022, handlingsid: Ks 2022.966.
Reglemente för familjenämnden mandatperiod 2023 (rätt mall), handlingsid. Ks
2022.967.
Reglemente för familjenämnden 2023-26, handlingsid: Ks 2022.720.
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§ 66 forts.

Tidigare behandling
OAB § 14/2022:

Organisations- och arvodesberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
familjenämndens reglemente för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Ks
2022.720.
_________
Beslutet skickas till:
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Ksau § 67

Dnr KS 2021/158

Svar på motion angående klimatet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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

Ärendebeskrivning

Solveig Falk (MP) har lämnat in motion om koldioxidbudget, klimatfärdplan
samt risk- och sårbarhetsanalysmed följande lydelse:
Tomelilla kommuns klimatarbete måste intensifieras. Ingen kommun kan längre
hoppas på att andra, varken medborgarna, staten eller yttre krafter ska ta ansvaret för
de historiska förändringar som nu sker i det globala klimatet.
Klimatarbete består av två delar: att ta ansvar för egna utsläppsminskningar samt att
parera för och anpassa liv och verksamheter till oförutsägbara väderfenomen och
extrema väderhändelser. Även andra, mer succesivt kommande förändringar måste
tas med i bilden; till exempel är nya odlingsbetingelser, oväntade sjukdomar och
smittspridningsmönster eller migrationsförändringar skeenden som ansvariga
politiker på alla plan nu måste adressera. Även här i lilla Tomelilla.
Miljöpartiet har sedan 2007 till politiken föreslagit många olika saker i denna riktning,
men tyvärr fått klent gehör. Antagligen beroende på okunskap eller ovilja att ta in
lägets allvar. Men efter sommarens översvämningar i Tyskland och i Sverige i Gävle,
torde knappast någon längre kunna blunda för magnituden av vad vi alla har framför
oss. Till sist är det dags att inse att ett KLIMATNÖDLÄGE redan råder och att
därför släppa prestige, partiegoism och lättja.
Signature reference: 7eec7028-31a5-4eeb-958d-76615fd40cbf

Det är allvar nu.
Miljöpartiet i Tomelilla yrkar att fullmäktige beslutar:
•

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

Justerandes sign
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§ 67 forts.
•

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

•

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

•

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

Förvaltningens förslag till svar

Signature reference: 7eec7028-31a5-4eeb-958d-76615fd40cbf

Koldioxidbudgetering är en allt vanligare förekommande vetenskapligt förankrad
metod som syftar till att en kommun, region eller nation sammantaget ska
åstadkomma de klimatutsläppsminskningar som Parisavtalet anger. Avtalet syftar till
att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader med sikte på 1,5 grad. Målet är
att avvärja ytterligare allvarliga konsekvenser för livet på jorden.
En koldioxidbudget utgår ifrån den kvarvarande mängden koldioxidutsläpp som kan
släppas ut innan man överskrider den uppvärmning som avtalet anger. Budgeten
utgår ifrån den samlade mängden koldioxidutsläpp som återstår för att Sverige ska
uppfylla sitt delansvar för avtalet. Ett av forskarnas budskap är att det är den samlade
mängden koldioxidutsläpp över ett flertal år som är viktig, snarare än enstaka
förändringar under något år. Ju förr de stora mängderna kan börja minska stadigt, ju
större möjligheter har man att undvika ytterligare drastiska åtgärder de kvarvarande
åren.
De koldioxidbudgetar som hittills tagits fram med hjälp av klimatforskare har utgått
från utsläppsstatistik för en kommun eller en region som geografiskt område.
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§ 67 forts.
Forskarna lyfter särskilt kommunernas viktiga roll i klimatomställningen; kommunen
är den instans i samhället som har en nära förankring i kommuninvånare och
verksamheters vardag samtidigt som kommunen också har nära samverkan med
regionala och nationella såväl som internationella myndigheter och andra
organisationer. Kommunerna har bland annat även rådighet och ansvar för
planläggning, trafikplanering, energiplanering och klimatanpassning inom det
geografiska området. Ett brett nätverkande och samarbete är dock en förutsättning
för att lyckas nå de kraftfulla utsläppsminskningar som krävs.
År 2019 antog Tomelilla kommun en klimat- och energiplan. Åtgärderna i planen
berör den kommunala förvaltningen, de kommunala hel- och delägda bolagen samt
till viss del invånarna i Tomelilla kommun.
Av planen framgår att Tomelilla kommun har som övergripande målbild att bli en
fossilbränslefri och klimatneutral kommun år 2025. Förvaltning, näringsliv och
invånare är alla viktiga aktörer i arbetet och tillsammans arbetar vi med åtgärder och
handlingar som leder oss framåt.
De senaste årens arbete för en fossilbränslefri kommunorganisation har bland annat
inneburit att kommunen nu är fossilbränslefri när det gäller el och uppvärmning. När
det gäller drivmedel så är majoriteten av kommunens leasade och egna fordon
fossilbränslefria genom biogas och eldrift. De återstående fossildrivna fordonen
ersätts med fossilfria alternativ i takt med att avtalen löper ut. Tunga arbetsmaskiner
tankas sedan 2021 med förnybar HVO100 i stället för fossil diesel.
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Det femtiotalet kommuner och län i Sverige som hittills haft klimatforskare till hjälp
med att fastställa en koldioxidbudget har utgått ifrån utsläppen inom hela det
geografiska området. De flesta kommuner och läns budgetar har hittills resulterat i att
koldioxidutsläppen behöver minska i storleksordningen 15-17 % per år mellan 20202045. Som jämförelse kan nämnas att det senaste decenniet har de totala utsläppen
minskat ca 2% per år medan den totala nationella minskningen bedömdes vara 7%
under pandemiåret 2020.
Förvaltningen anser att det är ett rimligt nästa steg att Tomelilla tar fram en
koldioxidbudget som utgår ifrån utsläppen inom hela kommunen som geografiskt
område.
Motionärerna föreslår att en klimatfärdplan tas fram. Förslaget är i enlighet med
kommunens antagna energi- och klimatplan enligt vilken en åtgärdsplan ska tas fram.
En risk- och sårbarhetsanalys ingår redan i kommunens pågående arbete med
framtagande av krisberedskapsplan som innefattar klimatrisker. Arbetet har påbörjats
och beräknas vara klart hösten 2022.
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§ 67 forts.
Gällande förslaget om tillsättande av kommunekolog/klimatstrateg så instämmer
förvaltningen i att det finns ett sådant behov, vilket redan ingår i planeringen för
kommunens tillväxt- och utvecklingsavdelning.
Ekonomiska konsekvenser
Framtagande av en koldioxidbudget för Tomelilla kommun som geografiskt område
görs på uppdrag av Klimatsekretariatet i samarbete med klimatforskare i Uppsala.
Kostnaden är 50 000 kr. Jämte en rapport om budgeten följer även ett digitalt
verktyg ”Climate Visualizer” som kan publiceras på hemsidan och användas för att
testa olika utsläppsminskningstakter inom olika sektorer och se utfallet för budgeten.
Kostnad för tillsättande av en verksamhetsutvecklare inom ekologi/klimat uppskattas
till 650 000 kr/år.
Barnperspektivet
Att budgetera kommunens kvarvarande utsläppsutrymme utifrån klimatforskningen
bidrar positivt till livsutrymmet för kommande generationer.
Miljöperspektivet
Genom att se till att utsläppsminskningarna även bidrar positivt till fler miljömål än
endast klimatet så kan andra positiva miljöeffekter åstadkommas. Ett exempel är om
elcyklar ersätter dieseldrivna fordon så minskar även behov av buller,
energianvändning, ytanspråk, mikroplaster från däckslitage, hårdgöringsgrad och
resursförbrukning för själva tillverkningen av färdmedlet.
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Uppföljning
SMHI tillhandahåller årlig kommunövergripande statistik över klimatutsläpppen
genom den nationella emissionsdatabasen. Data redovisas i dagsläget med två års
eftersläpning.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, verksamhetsutvecklare Linda Wolski, handlingsid: Ks 2022.968.

Tidigare behandling
Kf § 108/2021:

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ksau § 194/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning.
_________
Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsen
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Ksau § 68

Dnr KS 2021/220

Svar på motion - Samverkan läsårstider
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med förvaltningens yttrande i
ärendebeskrivningen.

Reservation

Sara Anheden (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

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

Familjenämndens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till yttrande och skickar
detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Familjenämnden § 29/2022, handlingsid: Ks 2022.743.

Tidigare behandling
Ksau § 20/2022:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen för
beredning och därefter till familjenämnden och SÖSK för yttrande.
Fnuu § 12/2022:
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till yttrande och skickar
detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

Per-Martin Svensson (M) yrkar att motionen anses besvarad med förvaltningens
yttrande i ärendebeskrivningen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
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_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 69

Dnr KS 2021/186

Svar på medborgarinitiativ - Skolkampanj
om att inte skräpa ner och trafikregler för
cyklister
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Familjenämnden beslutar besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag
till yttrande.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarinitiativ med följande förslag har inkommit till kommunstyrelsens
arbetsutskott:
”Kampanj i skolorna att nedskräpning är förbjuden samt att upplysa alla barn om var
man får cykla och var man inte får cykla”. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
beslutat att remittera ärendet till familjenämnden för yttrande.
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE:
Skolan har ett brett uppdrag vilket följer av nu gällande läroplan, LGR 11. Mycket
snabbt sammanfattat kan man dela in skolans uppdrag i två delar, utbildning och
undervisning. Den senare handlar om sådant som vi omedelbart förknippar med
skolan, genom vår egen skolgång eller våra barns skolgång, att genom undervisning
få ämneskunskaper och utveckla färdigheter/förmågor. Begreppet utbildning, vilket
inleder läroplanen är ett vidare begrepp än undervisning och pekar ut sådant som
skolan ska ge sina elever utöver ämneskunskaper, dvs utbildning och påverkan vad
gäller normer och värden – ”Skolans värdegrundsuppdrag”. Undervisning och
utbildning är sammanflätat i skolans arbete och hör ihop. Eleverna möter
frågeställningar och arbetar med normer och värden i ämnesundervisningen, på
raster dvs under hela skoldagen.
Utöver att arbeta med normer och värden i undervisningen görs även specifika
insatser för elevernas utbildning och utveckling mot de mål som finns i läroplanen
kopplade till normer och värden. Det kan vara temadagar, utställningar,
ämnesövergripande arbeten etc. Hur arbetet med normer och värden utformas på de
respektive skolorna följer av behov som skolorna identifierar. Detta är kopplat till
elevernas mognad och upplevda brister eller styrkor.
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§ 69 forts.
Skolan är inte och ska inte vara en isolerad del av samhället. Samhällsförändringar,
lokalt och globalt används för att ge eleverna exempel att utgå från när det kommer
till utbildningen inom skolans värdegrundsuppdrag/normer och värden.
Utbildningen som utgår från läroplanens inledande delar om värdegrundsuppdraget
handlar inte om att första hand utbilda eleverna i vad som är förbjudet utan varför
något är förbjudet. Genom att ge eleverna större förståelse kring demokrati,
hållbarhet, hänsyn och jämställdhet skapar skolan ansvarstagande medborgare.
Kopplar vi medborgarinitiativet: ”Kampanj om nedskräpning är förbjudet” till
ovanstående teoretiska inledning är den viktiga frågan som skolan kan välja att arbeta
med utifrån såväl ämnesundervisning som det vidare begreppet, utbildning i normer
och värden. ”Vad händer vid nedskräpning och varför ska vi inte skräpa ner”?
Skolorna arbetar utifrån sådana frågeställningar i dag.
Att skolan minskar sitt uppdrag inom utbildning om normer och värden till att
informera om vad som är förbjudet förfelar syftet med läroplanen. Skolans
huvudsakliga uppdrag är inte att informera om förbud, skolans ska genom sin
utbildning skapa förståelse för gällande lagar och bestämmelser, i förlängningen
legitimitet för dessa och samhällsordningen.
Skolan har givetvis ordningsregler framtagna i samverkan med eleverna vad som
gäller i skolan, ”Att man inte ska skräpa ner” finns säkert på de flesta skolor och är
något eleverna är överens om utifrån trivsel, trygghet och omtanke om närmiljön.
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Såväl arbetsformen för att ta fram skolans ordningsregler, i samverkan med elever,
som diskussionen om varför vi väljer denna ordningsregel i skolan är mer svaret på
hur vi ska minska nedskräpningen i samhället än anslag/kampanjer.
I medborgarinitiativet andra del ”upplysa alla barn om var man får cykla och var man
inte får cykla” kan liknade resonemang föras som tidigare gällande nedskräpning.
Initiativet i den del som rör cykling för även in andra aspekter som; Hur långt
sträcker sig skolans uppdrag? Var kommer föräldrars/vårdnadshavares ansvar
avseende fostran in? Skolan har ett gemensamt uppdrag med
föräldrar/vårdnadshavare när det kommer till frågor gällande läroplans inledande del
om utbildning i normer och värden, dock måste gränsdragningar göras vad som är
respektive parts huvudansvar. Att man når alla barn genom skolan gör det lockande
att använda skolan som arena för att kompensera bristande ansvarstagande hos andra
aktörer. Skolans kärnuppdrag behöver ibland vaktas så att eleverna får den
undervisning och utbildning som de har rätt till vilken följer av läroplanen.
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§ 69 forts.
Medborgarinitiativet är viktigt och beaktansvärt men faller till delar utanför skolans
huvudsakliga uppdrag gällande utbildning och undervisning.
Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt
Barnperspektivet
Ej aktuellt
Miljöperspektivet
Ej aktuellt
Uppföljning
Ej aktuellt

Familjenämndens förslag till beslut

Familjenämnden beslutar besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag
till yttrande.

Beslutsunderlag

Familjenämnden § 30/2022, handlingsid: Ks 2022.750.

Tidigare behandling
Ksau § 212/2021:
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarinitiativet till
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.
Fnuu § 13/2022:
Familjenämnden beslutar besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag
till yttrande.
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§ 69 forts.
Fn § 30/2022:
Familjenämnden beslutar besvara medborgarinitiativet enligt förvaltningens förslag
till yttrande.
_________
Beslutet skickas till:
Carin Cecilia Nilsson
Familjenämnden
Skolchef Johan Holmqvist
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Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 70

Dnr KS 2022/4

Anmälningsärenden den 6 april 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll 2022-03-02
2. Protokoll SÖSK 8 mars
3. Årsredovisning 2021 Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.970.
_________
Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsen
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Ksau § 71

Dnr KS 2022/56

Initiativärende - Österlenbanan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom initiativärendet och
skickar det till SÖSK för vidare hantering.

Ärendebeskrivning

Sara Anheden (S) har lämnat in initiativärende gällande Österlenbanan med
följande lydelse:
Sedan årsskiftet har Österlenbanan stängts av för tågtrafik vid minst tre tillfällen på
grund av hårda vindar. Ingen annan bana i Skåne är så hårt drabbad av inställda
tågavgångar som just sträckan mellan Ystad och Simrishamn. Enligt uppgifter från
Skånetrafiken beror de ständiga stängningarna av banan på att Trafikverkets ovilja att
trädsäkra spåret.
För att arbetspendlare och studerande ska kunna använda kollektivtrafik som första
alternativ att ta sig till arbete och skola behöver de en pålitlig tågtrafik. Att ständigt
hänvisas till ersättningsbuss så fort det blåser lite för mycket i sydost är inte värdigt
och ger inte pendlarna i Skåne likvärdiga förutsättningar.
Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar därför
att

Tomelilla kommun tar initiativ att tillsammans med Simrishamns och
Ystad kommun tillskriva Trafikverket om behovet att trädsäkra
Österlenbanan.
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Beslutsunderlag

Initiativärende – Österlenbanan, handlingsid: Ks 2022.958.

Förslag till beslut under sammanträdet

Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig
bakom initiativärendet och sända det vidare till SÖSK för vidare handläggning med
Skånetrafiken och Trafikverket.
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§ 71 forts.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
SÖSK

Signature reference: 7eec7028-31a5-4eeb-958d-76615fd40cbf

Sara Anheden (S)
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