
   
Tomelilla kommun 
Familjenämnden 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Fredagen den 27 januari 2023 kl. 08.30 
  
Plats: Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 

Ärenden 
Diarienr Sidnr 

1 Närvarolista  3 
2 Val av justerare och tidpunkt för justering   
3 Ändringar i föredragningslistan  4 
4 Dialoger och informationsärenden 2022-01-27 2022/2 5 - 7 
5 Familjecentral 2020/124 8 
6 Verksamhetsplan BoU 2023 - informationsärende 2022/99 9 - 19 
7 Internbudget 2023 - Familjenämnden 2022/95 20 - 65 
8 Kvalitetsuppföljning BoU 2023 - Skolan, 

omvärlden och utbildningsval, betyg och 
bedömning, övergång och samverkan 

2022/97 66 - 73 

9 Beläggning på OB-omsorgen Nattviolen 2022/100 74 - 78 
10 Anmälningsärenden december 2022 - januari 2023 2022/3 79 - 84 
11 Redovisning av anmälningsärenden november 2022 

- IoF 
2023/3 85 - 90 

12 Redovisning statistik och kostnader, september-
december 2022 

 91 - 129 

 
 
 
 
 
 
 
Ewa Carnbrand (M) Therese Stendahl 
Ordförande Sekreterare 
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Tomelilla kommun 
Familjenämnden 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0737-019145 Therese Stendahl 
E-post: kommun@tomelilla.se 
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL 
 
 
För Familjenämnden   (2023-2026) 
 
Sammanträdesdag:   Antal närvarande ledamöter:  
 
 
                     1                               2 
 
Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
1     Ewa Carnbrand, ordf. M        
2     Anders Throbäck, 1:e v ordf. S        
3     Anna Sandegren, 2:e v ordf. SD        
4     Carina Persson L        
5     Ingrid Bergh V        
6     Gunnel Andersson SD        
7     Charlotte Rosdala C        
 
ERSÄTTARE 
 
Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-

står 
Ja Nej Av-

står 
1     Ann-Christin Svensson M        
2 Robert Buhre S        
3     Kent Olofsson SD        
4     Chris Persson M        
5     Tittié Bengtsson S        
6     Anette Lind SD        
7     Sven Gunnarsson C        
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Familjenämnden centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Familjenämnden 

Handläggare: Therese Stendahl  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se 
Telefon: 0737-019145 
Mobil:   
 

Diarienummer: FN 2022/2 
 
Datum 23 december 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2023-
01-27 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Kanslichef Johan Linander informerar om: 

-  Jäv och sekretess 

- Arvoden och förlorad arbetsförtjänst 

 

2. Skolchef Johan Holmqvist och biträdande skolchef Ulrika Ahrlin informerar 
om: 

- Kastanjeskolan 

 

3. Socialchef Camilla Andersson informerar om: 

- Lex Sarah-anmälan 

- Personligt ombud 

 

4. Nämndsekreterare Therese Stendahl informerar om: 

- Praktisk information  
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2 (2) 

- Årshjul 2023 

 

Övrigt 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, 2022-12-23. 

Årshjul 2023 Familjenämnden, dokumentid: Fn 382972. 

 

Familjenämnden centralt/övergripande  

 

 

Therese Stendahl 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 
Skolchef Johan Holmqvist  

Socialchef Camilla Andersson 
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         Familjenämnden 

 

Familjenämndens årshjul 2023 

Januari
Delegeringsregler 2023-2026

Internbudget 2023
Verksamhetsplan BoU 2023
Verksamhetsplan IoF 2023
Kvalitetsuppföljning BoU - 

Skolan, omvärlden och 
utbildningsval, betyg och 
bedömning, övergång och 

samverkan.
Redovisning av kostnader 

och statistik- fnmu

Mars
Utvärdering betyg ht- 22

Måldag
Årsbokslut 2022

Sammanställning av intern 
kontroll 2022

Kvalitetsberättelse 2022 IFO

Maj

April
Yttrande budgetremiss 2024

Taxor och avgifter 2024
Nämndsmål 2024

Barn- och elevhälsans 
patientsäkerhetsberättelse
Kvalitetsuppföljning BoU, 

normer och värden, 
jämställdhet, sexualitet, 
samtycke och relationer, 

digitalisering.
Rapport kö till förskolan 

Juni
Kvalitetsuppföljning IFO 2023

Kvalitesuppföljning BoU – Rektors 
ansvar/ledarskap, analys av klagomål och 

skolinspektionsärenden, skolpliktsbevakning.
Delårsrapport 1 (jan-apr) 2023

Uppföljning intern kontroll tertial 1
Redovisning av kostnader och statistik- fnmu

Juli
Fnmu vid 

behov

September
Kvalitetsuppföljning BoU – Kunskap, utveckling 
och lärande, barn- och elevhälsans insatser under 

läsåret.
Uppföljning - Samverkan kring barn som far illa

Barn- och elevhälsans verksamhetsberättelse 
gällande medicinsk och psykologisk insats

Fastställande av mål

Oktober
Redovisning brukarenkät IFO

Antal elever per huvudman gymnasiet
Delårsrapport 2 (jan-aug) 2023

Uppföljning intern kontroll tertial 2
Redovisning av kostnader och statistik 

– fnmu

November
Riskanalys intern kontroll 2024 (bruttolista)

Sammanträdesdagar 2024
Läsårstider 2024/2025

Uppföljning privata utförare BoU 2023
Plan för uppföljning av privata utförare 

2024 BoU
Rapport kö i förskoleverksamhet

December
Intern kontrollplan 2024

Årshjul 2024
Andel gymnasieelever som tagit 

examen inom tre år
Statistik barn och elev per tjänst

Beslutsattestanter 2024
Föreningsbidrag 2024

Nulägeskarta BoU
Nulägeskarta IoF

Kvalitetsuppföljning BOU – Elevers 
ansvar och inflytande, samverkan 

mellan skola och hem

Återkommande 
rapportering

Redovisning av 
delegeringsbeslut
Inkomna domar

Inkomna handlingar av vikt
Statistik och kostnader IFO
Anmälda kränkningar BoU

Skolinspektionsärenden BoU
Ekonomisk uppföljning
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 3 Dnr FN 2020/124 

Familjecentral 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redogör för ärendets utveckling. Det förberedande arbetet pågår och 
möte har genomförts med Regionfastigheter om hyreskontraktet för familjecentralen 
och nu inväntas startbesked för foliering av lokalens fönster. I nuläget är avsikten att 
verksamheten ska startas upp den 1 mars. Till en början kommer öppen förskola 
erbjudas 15h i veckan. Utvärdering för hur behovet ser ut kommer sedan att göras. 

Uppföljning 
Vid varje sammanträde för familjenämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2023.124. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 2 Dnr FN 2022/99 

Verksamhetsplan BoU 2023 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga informationen om Barn och utbildnings 
verksamhetsplan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I mål- och budgetprocessen ska nämnden informeras om verksamhetsplanerna. 
Barn- och utbildningsverksamhetens uppdrag är att skapa de bästa möjliga 
förutsättningarna för barn och unga gällande lärande, vidare studier, arbete och ett 
hållbart liv. 

Kunskap och lärande är fokus för kommunens förskolor och skolor. Alla barn och 
elever ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Särskild vikt ska läggas vid 
kunskaper i språk och matematik samt skolans kompensatoriska uppdrag. 

Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga utveckling och utveckla 
sin lust att lära. De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för 
demokrati och människors lika värde är centrala begrepp. 

De långsiktiga planerna enligt verksamhetsplanen är att utöka samarbete med 
högskolor och universitet, att skapa struktur för kollegialt lärande riktat mot 
beprövad erfarenhet, forskning och vetenskap samt att lägga mer fokus på 
innovation och samverkan för att driva på utvecklingen, samarbeten med till exempel 
Rise och innovation Skåne. 

Ekonomiska konsekvenser 
En verksamhetsplan ger förutsättningar för vidare beslut och prioriteringar. 

Barnperspektivet 
Barn och utbildnings verksamhetsplan utgår från att barn och elever ska få en god 
utbildning. 

Miljöperspektivet 
Inget sådant perspektiv har hittats. 

§ 2 forts. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Uppföljning 
Verksamhetsplanen följs upp under kvalitetsdialogerna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga informationen om Barn och utbildnings 
verksamhetsplan till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2023.123. 

Verksamhetsplan 2023 BoU, handlingsid: Fn 2023.122. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Johan Holmqvist 

Familjenämnden 

10



 

 

 

  

Verksamhetsplan 
2023

VERKSAMHETSPLAN
Barn och utbildning
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Verksamhetsplan 2023 1 

 

Verksamhetsplan 2023 
Status: Påbörjad    Rapportperiod: 2023-12-31    Organisation: Barn och utbildning     

Innehåll 
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Verksamhetsplan 2023 2 

 

Vad är vårt uppdrag? 
Uppdrag 

Barn- och utbildningsverksamhetens uppdrag är att skapa de bästa möjliga 
förutsättningarna för barn och unga gällande lärande, vidare studier, arbete och ett hållbart 
liv. 

Inriktning 

Kunskap och lärande är fokus för kommunens förskolor och skolor. Alla barn och elever 
ska ges förutsättningar att utvecklas och nå målen. Särskild vikt ska läggas vid kunskaper i 
språk och matematik samt skolans kompensatoriska uppdrag. 

Barn och elever ska känna sig trygga, få stöd i sin personliga utveckling och utveckla sin 
lust att lära. De ska rustas för en framtid i förändring, där hållbarhet, respekt för demokrati 
och människors lika värde är centrala begrepp. 
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Verksamhetsplan 2023 3 

 

Omvärldsbevakning 

Omvärldshändelse Effekt för oss 
Ökad faktaresistens Risk för ökad polarisering 

Ökade skillnader i socioekonomisk status Krav på ökande kompensatoriska åtgärder 

En mer global och digitaliserad 
arbetsmarknad 

Krav på förändrad utbildning 

Förändrad kunskapssyn Reviderade kursplaner med ökat fokus på 
fakta 

Ökad digitalisering Ökade möjligheter till 
distans/fjärrundervisning och arbete 
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Verksamhetsplan 2023 4 

 

Nulägesanalys 

Styrkor Möjligheter 
Korta beslutsvägar Tillitsbaserad styrning med ökad delaktighet 

Kompetenta och engagerade medarbetare Ökad samverkan mellan verksamheter 

 Digital transformation 

Svagheter Hot (risk) 
Upplevd hög arbetsbelastning Kompetensförsörjningen 

Kolliderande systemstruktur - digitala och 
organisatoriska 

Fler åtaganden, statlig och kommunal 
styrning 
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Verksamhetsplan 2023 5 

 

Vad vill vi uppnå? 
Att barn och elever tror på att de kan lyckas i skolan, vilket ger dem en framtidstro. 

Att barn och elever har en god lärmiljö, det vill säga trygg, tillgänglig och stimulerande, 
vilket leder till goda studieresultat. 

Att barn och elevers åsikter tas tillvara och ger dem inflytande över utbildningen. 

Att barn och elever förbereds för framtida arbetsmarknad som förväntas ha en högre 
förändringstakt, vara mer global och digital. 

Att barn och elever rustas med demokratiska värderingar, ett kritiskt förhållningssätt 
grundat på fakta och vetenskap för en hållbar framtid. 

Att barn och elever får kunskaper om utbildningsval och arbetsliv för att ge ökande 
valmöjligheter. 
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Verksamhetsplan 2023 6 

 

Vad behöver vi göra? 

Aktivitet verksamhetsutveckling Ansvarig När ska det 
vara klart? 

Status 

Ökad och fördjupad dialog individuellt 
och i ledningsgrupp gällande resurs, 
resultat och arbetssätt 

Skolchef, bitr 
skolchef 

pågående  

Öka förutsättningarna för förskolor 
och skolor att utveckla sin 
verksamhetsidé och sina arbetssätt. 

Skolchef, bitr 
skolchef 

pågående  

Implementera de nya kursplanerna i 
Lgr 22 

Rektorer skola augusti 2023  

Aktivitet politiska mål Ansvarig När ska det 
vara klart? 

Status 

Andelen behöriga till yrkesprogram 
ska vara minst 80%. Ett första 
delmål mot målet, alla ska vara 
behöriga till ett nationellt program. 
Detta är ett långsiktigt mål som all 
kvalitetsutveckling syftar till. 

Skolledning Pågående  

Andelen egenförsörjda i Tomelilla 
ska följa rikssnittet och får inte 
avvika negativt med mer än 2,5%. 
Barn- och utbildning ska erbjuda 
praktikplatser i den mån som är möjligt 
som ett insteg till arbetsmarknaden. 

Skolledning Pågående  

Kunskapen om våld i nära relationer 
ska öka i familjenämndens 
verksamheter. Start redan 2022 med 
föreläsning, varje enhet planerar sedan 
för implementeringen av de nya delarna 
i läroplanen kring sex, relationer och 
samtycke. 

Rektorer dec 2023  

Socialtjänst, förskola och skola ska 
utbilda minst 25% av barnens 
föräldrar i förskolan (5-åringar) och 
i årskurs 6, kring barns och ungas 
hälsa. Fortsatt samarbete med 
öppenvården för gemensamt 
deltagande i föräldramöten eller andra 
sammankomster på förskolorna och 
skolorna. 

IoF och rektorer dec 2023  
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Verksamhetsplan 2023 7 

 

Deltagandet av barn och elever ska 
öka i förskola och skola jämfört med 
hösten 2022. Alla enheter arbetar 
aktivt för att främja närvaro, genom 
t.ex. Nytorpsmodellen. 

Rektorer Pågående  

Vuxennärvaron i samhället ska öka 
kvällar och helger i samverkan med 
civilsamhället. Barn och utbildning 
ska vara en samarbetspartner i den mån 
det är möjligt till polis, öppenvård och 
vårdnadshavare för att främja 
vuxennärvaron på kvällar och helger. 

Skolledning Pågående  
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Verksamhetsplan 2023 8 

 

Vad planerar vi för på längre sikt? 
Ökat inslag av forskningsrelaterade aktiviteter: 

- samarbete med högskolor och universitet (praktiknära forskning) 

- struktur för kollegialt lärande riktat mot beprövad erfarenhet, forskning och vetenskap. 

Mer fokus på innovation och samverkan för att driva på utvecklingen, samarbeten med till 
exempel Rise och innovation Skåne. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 4 Dnr FN 2022/95 

Internbudget 2023 - Familjenämnden 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämndens arbetsutskott lämnar internbudget 2023 till familjenämnden utan 
förslag till beslut. 

Deltar inte i beslutet 
Ingrid Bergh (V) deltar inte i beslutet 

Ärendebeskrivning 
Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 antogs av 
kommunfullmäktige den 30 november 2022 (Kf § 118/2022). 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till 
internbudget 2023 utifrån de budgetramar som tilldelats för 
familjenämnden. 
 
Familjenämndens totala budget för 2023 uppgår till cirka 437 738 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen finner inga direkta konsekvenser på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Nämnden följer upp internbudgeten tre gånger per år; vid delårsbokslut 1 januari-
april 2023, delårsbokslut 2 januari-augusti 2023 samt vid årsbokslut 2023 efter 
verksamhetsårets slut. 

§ 4 forts. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar anta internbudget för familjenämnden 2023, 
handlingsid: Fn 2022.xxx.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Fn 2023.130. 

Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla kommun KS, handlingsid: 
Fn 2022.3585. 

Kf § 118/2022 Budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Fn 2022.3584. 

Internbudget Familjenämnden - Individ och familj 2023, handlingsid: Fn 2023.126. 

Internbudget 2023 Barn och utbildning, handlingsid: Fn 2023.127. 

Förslag Skolpeng - Barn och utbildning 2023, handlingsid: Fn 2023.128. 

Riksprislista för ersättning till fristående gymnasieskolor, handlingsid: Fn 2023.129. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ewa Carnbarnd (M) föreslår familjenämndens arbetsutskott lämna internbudget 2023 
utan förslag till beslut till familjenämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att familjenämndens arbetsutskott beslutar enligt Ewa 
Carnbrands förslag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige  

Socialchef Camilla Andersson 

Skolchef Johan Holmqvist 

Biträdande skolchef Ulrika Ahrlin 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 
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Familjenämnden Budget 2023 (Individ och familj) 

Den av fullmäktige beslutade budgeten för 2023 innehåller en uppräkning av 2022:s ram med 3,5% 
men samtidigt även effektivisering på 2%. Löneökningarna är uppskattade till 2,5% i förslaget.  Individ 
och Familj har 2023 en budget på 68 624 tkr. Budgeten har justerats efter kostnadsnivåer de senaste 
åren och följer därför inte en generell uppräkning per verksamhet. Stora förändringar förklaras i 
texterna nedan. 

Effektivisering innehåll: 

• 0,5 åa minskning då integrationssamordnare- och bostadskoordinatoruppdragen slås 
samman i april. 

• 0,5 åa minskning nätverkskoordinator. 
• Grön Arena avslutas 
• Inget föreningsbidrag betalas ut under 2023 inom familjenämndes område. 

 

Fördelning per ansvar enligt tabellen nedan: 

Ansvar  Budget 2022 Budget 2023 Jmf 2022 
Individ och familj    67 476 68 624 1 148 
50000 Ledning Individ & Familj 6 705 8 572 1 867 
51000 Barn och Unga 24 809 26 517 2 022 
52000 Försörjning/AME 26 357 24 381 -1 976 
53000 Resursenheten 9 605 9 154  -765 

 
 
Individ och familj 
Ledning Stöd och Lärande är ett centralt ansvarområde. Under detta ansvar ligger ledare, personligt ombud, 
kostnader för system och licenser. Budget 2023 är ledningsgruppen på Stöd & Omsorg fördelad utifrån 
ansvarsfördelning. Tagit över kostnaden för licenser och Social Jour från enhetschefer.  
 
51000 Barn & Unga Verksamhet Budget 2022 Budget 2023 Jmf 2022 
    24 495 26 517 2 022 
  5500 Gemensam Administration 2 225 1 354 -871 
  5541 Utredning 7 639 8 598 959 

  5682 Kontaktperson, Avlastning 280 686 406 

  5540 Hem F Vård el.Boende Barn 7 386 7 720 334 

  5570 Vård I Familjehem 8 233 8 652 419 

  6002 Ensamkomm.Flyktingbarn -1 268 -493 775 

 
 
Barn och Unga – under detta ansvar ligger utredning, HVB och familjehemsplaceringar, 
avlastningsfamilj och kontaktperson (Sol), gemensamma kostnader och ensamkommande 
flyktingbarn.  
Vht 5500 Gemensam administration har minskade kostnader för licenser och social jour. Vht 5541 har utökat 
med en tjänst socialsekreterare. Vht 6002 Ensamkommande har kostnaderna sänkts betydligt och merparten 
av de förväntade migrationsbidragen till IFO:s verksamhet har flyttats till Flyktingmottagningen. 
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52000 
Försörjning/AME Verksamhet Budget 2022 Budget 2023 Jmf 2022 
    26 357 24 381 -1 976 
  6100 Arbetsmarknadsenheten 6 376 7 120  744 

  4700 Kom.Vuxenutbildning 6 050 5 136 -914 

  5500 Gemensam Administration 657 592 -65 

  5750 Försörjningsstöd 10 600 11 600 1 000 

  5583 Arbete Och Försörjning 2 674 2 833 159 

  6000 Flyktingmottagning 0 -2900 -2 900 

  
 
Försörjning/AME – under detta ansvar arbetsmarknadsenheten, kommunal vuxenutbildning, 
försörjningsstöd, flyktingmottagning och gemensamma kostnader.  
AME har justerats kostnadsmässigt för att de för kommunen gynnsamma extratjänsterna inte finns längre. Har 
ersatts av nystartsjobb och introduktionsjobb som har en högre kostnad. Integrationssamordnaren har flyttats 
till AME organisatoriskt. 
Vuxenutbildningen har sänkts efter studievägledarens bedömning över antalet deltagare 2023. 
Försörjningstöds ökning är att medel tidigare låg under vht Flyktingmottagning. 
Flyktingmottagningen har ingen post för försörjningstöd och förväntade migrationsbidrag har flyttats hit. 
 
53000 Resursenheten Verksamhet Budget 2022 Budget 2023 Jmf 2022 
    9 919 9 154 -765 

  5681 Öppenvård 5 069 5 159 90 

  5520 Hvb Vuxna Missbruk 1 723 846 -877 
  5582 Vuxenmissbruk 1 915 1 622 -293 

  5691 Fältverksamhet 1 212 1 527 315 

 
Resursenheten – under detta ansvar öppenvård, vuxenplaceringar och fältverksamhet. 
Budgeten för placeringar inom Vuxna Missbruk har justerats neråt baserat på tidigare års utfall. 
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Barn- och utbildning - Internbudget 2023 
 

Familjenämndens budget inför 2023 har räknats upp generellt med 3,5% vilket motsvarar 15,0 
miljoner kronor, för Barn- och utbildning innebär det 12,6 miljoner kronor i uppräkning. Barn- och 
utbildning har också ett besparingskrav på 5,0 miljoner kronor. Det innebär att budgeten för Barn- 
och utbildning ökar 2023 med cirka 7,6 miljoner. För tydlighetens skull har vi valt att presentera detta 
enligt nedan.  

 

Förslag till Budget 2023 

 

 

Uppräkningar 
Vi har redan nämnt att ramarna är generellt uppräknade med 3,5%. Det finns ett antal specifika 
kostnader som ökar 2023 och som nämnden bör prioritera att kompensera för vid fördelning av 
ramarna. Dessa är presenterade enligt tabellen nedan.  

 

 

Löneökningarna är fördelade mellan de verksamheter (enheter) som finansieras med skolpeng 
respektive anslag (ram) till exempel Barn och elevhälsan, Särskolan (Kastanjeskolan och 
Byavångskolan) och ledning och administration. Förslaget är 2,5 % och detta motsvarar cirka 3,5 
miljoner kronor totalt.  

Ansvar Fördelning uppräkningar Summa:

60000 Löneök Skolpeng 2 783 655

60100 Löneök Rambudget 668 620

60000 PO förändr Skolpeng 2 740 083

60100 PO förändr Rambudget 658 154

60000 Skolpeng, fristående & IKE 2 403 827

60000 Kost 468 282

60100 Skolskjutsar 1 065 097

60000 Prisuppräkn 400 000

60100 Hyror mm 1 453 282

12 641  000
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PO förändring – Personalomkostnader (arbetsgivaravgifter), från och med 2023 höjs PO-pålägget till 
42,75%, en höjning med 2,6%. Det kommer innebära ökade kostnader för Barn och utbildning med 
cirka 3,4 miljoner kronor, fördelat mellan skolpengs och anslag finansierade verksamheter. 

Skolpengen, fristående och interkommunala barn och elever – detta är effekterna av ökade löner 
samt förändrat PO. Sedan drygt 10 år tillbaka gäller ett system för fördelning av resurser till 
fristående verksamheter som bygger på principen om lika villkor ”Bidrag på lika villkor”. Kommunens 
bidrag till den fristående skolan eller motsvarande ska beräknas på samma grunder som kommunen 
tillämpar när resurser fördelas till motsvarande kommunala verksamhet. Skolpengen 
”Grundbeloppet” ska beräknas efter samma grunder som kommunen använder vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten (se till exempel 10 kap. 38 § skollagen gällande grundskolan). 
Det innebär att när kommunal skola och förskola kompenseras för olika kostnadsökningar så ska 
även de fristående skolor och förskolor kompenseras med samma belopp per barn/elev. Det gäller 
alla kostnader, löner inkl. PO, hyror, städ, el, kost, elevhälsa o.s.v. Med anledning av ökade kostnader 
för löner och PO avseende kommunala skolor får kommunen även ökade kostnader till fristående 
skolor/förskolor.  

Kosten kommer att öka 2023 med minst 3,5%. Det motsvarar cirka 0,5 miljoner kronor. Skolorna och 
förskolorna kommer få ökade kostnader för kost.  

Skolskjutsarna ökar med 1,1 mnkr 2023.  

Prisuppräkningar – generell uppräkning med 3,5%. Inflationstakten enligt KPI är 10,9% oktober 2022 
jämfört med samma period föregående år. Skolornas och förskolornas kostnader har redan 2022 
ökat med mer än vad de får tilldelat via skolpeng/barnpeng.  

Hyror, städ mm – vi har inte fått de nya hyrorna från samhällsbyggnad än men vi förväntar sig en 
hyresökning dels med anledning av högre internränta men framför allt med anledning av nya 
investeringar (reparationer mm). Hur det blir med städkostnaderna som vi har på entreprenad vet vi 
inte än.  

Familjecentralen – Hyra på 433 000 kr delas mellan BoU och IFO (50% - 50%). Personal 35% av 
tjänsten ska gå på BoU, 5% IFO. 50 000 kr i driftkostnad.  

Förslag på effektiviseringar (besparingar) 

 

 

• En minskning med 2 miljoner, centrala elevhälsan och SVA innebär arbetsbrist, en av två 
centralt anställda SVA-lärare sägs upp, elevhälsans insatser minskas motsvarande 1–2 
tjänster, antingen genom personell minskning eller bortfall avseende köp av insatser. 

• En minskning med 2,8 miljoner avseende gymnasieplaceringar inklusive gymnasiesärskolan. 
Ingen uppräkning gjordes mellan 2021 och 2022, kostnaderna har så att säga frysts i ett år 
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redan. Förslaget med en minskning innebär ett fryst kostnadsläge och minskning med 2,8 
miljoner, där Tomelilla kommun har begränsad rådighet.  

• Kostnader för ledning/admin rör löner, licenser etc. 
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Skolpeng 2023 – förslag 
 

Skolpeng – bidrag på lika villkor 
Alla elever i Sverige har en fastställd skolpeng. Skolpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett 
tilläggsbelopp för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det är genom skolpengen som alla 
skolor/förskolor finansierar sin verksamhet, kommunala som fristående. 

Skollagen (2010:800) anger att kommunen ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barns 
och elevers olika förutsättningar och behov, 2 kap. 8 a §. Vidare ska hemkommunen lämna ett bidrag per varje 
barn/elev till samtliga skolhuvudmän i de olika skolformerna. Kommunernas skyldighet att lämna bidrag till 
fristående huvudman regleras i skollagen (2010:800) samt skolförordningen (2011:185). 
 
Enligt 14 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) ska bidrag till enskilda huvudmän fastställas per kalenderår och 
grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret. Bidragsnivåerna beslutas av 
familjenämnden. Kalenderår räknas från 1 januari till och med den 31 december. För elever som påbörjar 
utbildning i augusti ska bidrag enligt 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 § och 14 kap. 15 § skollagen 
(2010:800) avse tiden från och med den 1 juli samma år. 
 
Kommunens bidrag för barn och elever i fristående verksamheter ska bestämmas enligt lika villkors principen. 
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. Kommunerna ska dock även fortsättningsvis ha möjlighet att göra vissa 
riktade satsningar och välja olika resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska faktorer. 
Huvudsyftet, enligt lagstiftaren, är att alla berörda elever i kommunen får samma möjligheter att ta del av 
medlen, oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående verksamhet. 
 
Bidraget består av ett grundbelopp (8 kap. 22 §, 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 §, 11 kap. 37 §, 25 kap. 12 §) samt i 
förekommande fall av ett tilläggsbelopp (8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 §, 25 kap. 13 §). 
Principen om lika villkor ska gälla vid resursfördelningen till såväl kommunala som fristående verksamheter.  
Bidraget ska utgå ifrån kommunens resursfördelning till den egna verksamheten. Att resurserna fördelas 
utifrån likabehandlingsprincipen är en förutsättning för en likvärdig utbildning. 
 
Korrekta uppgifter i placeringssystemet är en förutsättning för att rätt ersättning kan betalas ut. Verksamheten 
har ansvar för att rätt och relevant information finns i kommunens gemensamma webbaserade system för 
placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. 
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar årligen för att informera verksamheterna om den ekonomiska 
ersättningens storlek (peng). Informationen ska snarast lämnas efter att familjenämnden beslutat om de olika 
ersättningsnivåerna. 
 

Grundbelopp 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor (utom individuella program) ska bestå av 
ett grundbelopp och ett eventuellt tilläggsbelopp. Grundbelopp utgår från placeringsdatum (ersättning utgår ej 
för exempelvis inskolning, föräldramöten innan placeringsdatum, etc) 

Grundbeloppet ska avse ersättning för:  

• Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och fritidshem)  
• Läromedel och utrustning (pedagogiskt material och utrustning, lek- och lärprodukter för förskola och 

fritidshem)  
• Elevvård och hälsovård (gäller ej förskola och fritidshem)  
• Måltider  
• Administration (en schablon på 3 procent)  
• Moms (en schablon på 6 procent)  
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• Lokalkostnader (baserat kommunens genomsnittskostnad eller i undantagsfall den fristående skolans 
faktiska kostnader) 

 
En kommun ska kunna redovisa hur bidraget har räknats ut. Det ska av redovisningen framgå att och hur alla de 
nämnda kostnadsposterna ingår. Kommunerna måste dock inte utforma sin budget så att den är uppdelad på 
vart och ett av de kostnadsslag som ska ingå i grundbeloppet. Ett minimikrav bör dock vara att det ska vara 
möjligt att urskilja hur lokalkostnadsersättningen, administrationsschablonen och momskompensationen har 
beräknats. 

Tilläggsbelopp  
I tilläggsbeloppet ingår medel för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd samt modersmålsstöd 
och modersmålsundervisning.  
 
Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd 
deras speciella behov kräver. Enligt skollagen är det förskolechefen/rektor som ansvarar för att barnet får 
stödinsatser. För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan verksamheten söka tilläggsbelopp. 
Tilläggsbelopp riktas i första hand till barn som har omfattande behov av särskilt stöd på grund av medicinska 
och fysiska funktionsvariationer samt neuropsykiatrisk diagnos som till exempel autism.  
 
Enskilda huvudmän har rätt till tilläggsbelopp från hemkommunen för elever som deltar i obligatorisk lovskola. 

Resursfördelning Tomelilla 
Inför varje nytt budgetår ska det göras en översyn av resursfördelningssystemet och nödvändiga justeringar 
genomföras. 
 
Barn - och utbildning är en tydligt decentraliserad verksamhet med alla beslut som rör enheten delegerade till 
rektor Som konsekvens av detta fördelas i stort sett alla pengar, som kommunfullmäktige har avsatt till barn- 
och utbildning, till enheterna och rektor har fullt ekonomiskt ansvar för tilldelade medel. 
 
Centralt finns en liten del pengar. De går till gemensamma funktioner som det är svårt att fördela ut på 
enheterna. 
 
Alla pengar som barn- och utbildning disponerar i driftbudgeten fördelas ut. Det finns inga centrala potter som 
enheterna kan söka pengar från. Detta bidrar också till tydligheten i systemet. 
 
Vid framtagandet av ett resursfördelningssystem måste olika avväganden göras. Resursfördelningssystemet 
skall upplevas som rättvist och försöka komma så nära ett optimalt resursutnyttjande som möjligt. Det måste 
vara enkelt att ta fram och förstå. 
 
Ett resursfördelningssystem måste fungera för alla barn och elever även för de som har behov av särskilt stöd 
utöver genomsnittsbarnet/-eleven. 
 
Barn- och utbildning har idag ett väl fungerande system som upplevs som både enkelt att ta fram och förstå. 
Det tar hänsyn till och utjämnar för socioekonomiska faktorer och barn och elever som behöver mer stöd. 
 
På några enheter finns det s.k. speciallösningar, lösningar som hanteras av en enhet men som servar hela 
kommunen, som får särskilt riktade medel. På två enheter (Smedstorps skola och Kastanjeskola) finns det 
centralt finansierade särskilda undervisningsgrupper för elever med autism och/eller grav språkstörning, dessa 
servar hela kommunen. För att rektor ska kunna ta beslut om att placera en elev i dessa krävs barn- och 
elevhälsans enhetschefs medgivande. Rektor ska redovisa vilka elever som är inskrivna i dessa grupper. Övriga 
särskilda undervisningsgrupper utöver dessa två finansieras inom enheternas budget. 
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Grundsärskola (årskurs 1–6) finns på Byavångsskolan och på Kastanjeskolan (årskurs 7–10). Grundsärskolan, ska 
ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så 
långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. 
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Barnomsorg på kvällar, nätter och helger  
 
Om vårdnadshavare till barn från annan kommun vill ha plats på Nattviolen (enheten för barnomsorg 
kvällar, nätter och helger) och Tomelilla kommun beviljar placering samt hemkommunen accepterar 
betalningsansvar så gäller prislistan nedan*. Prislistan är uppräknad med 3 % jämfört med 2022.  
 
*Hemkommunens fastställda barnpeng utgör grund för debitering + mellanskillnaden upp till 
fastställda belopp enligt nedan. 
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Modersmålsundervisning 
I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar 
från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk 
används i hemmet. 
 
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är 
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat 
modersmål än svenska.  
 

 

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger Peng 2023 (Vad andra kommuner betalar)

Peng/bidrag
Barnomsorg på kvällar, 

nätter och helger

Barnomsorg 1 - 2 ÅR 
Grundbelopp (avrundat) 236 149 kr
Jämfört med 2022 6 878 kr

Barnomsorg 3 - 5 ÅR 
Grundbelopp (avrundat) 177 383 kr
Jämfört med 2022 5 167 kr

Barnomsorg 6 - 9 ÅR
Grundbelopp (avrundat) 56 496 kr
Jämfört med 2022 1 646 kr

Barnomsorg 10 - 12 ÅR
Grundbelopp (avrundat) 51 169 kr
Jämfört med 2022 1 490 kr

Grundskola, ersättning modersmål, 2023
Kronor per elev och år Ersättning
Modersmål 8 000 kr
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Tomelilla kommuns prislista för ersättning till fristående gymnasieskolor 2023 

Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett grundbelopp och i vissa 
fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev på ett nationellt program vid 
en fristående gymnasieskola där huvudmannen fått godkännande från Skolinspektionen. Bidrag från 
hemkommunen till fristående gymnasie- och gymnasiesärskola regleras i 16 kap. 52–55 §§, 17 kap. 
31–36 §§ samt 19 kap. 45–48 §§ skollagen (2010:800). I 13 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) 
finns det närmre bestämmelser och bidrag till enskilda huvudmän för dessa skolformer. 

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. För utbildning på sådana nationella program och nationella 
inriktningar som hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen. I andra fall 
ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.  

Utöver grundbeloppet ska kommunen betala ett tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet bestäms 
efter en individuell prövning. 

Fristående gymnasie- och gymnasiesärskola 

För varje elev som genomgår utbildning vid en godkänd fristående gymnasieskola ska elevens 
hemkommun betala ett grundbelopp. Kommunens skyldighet att lämna bidrag för en elev i 
gymnasieskolan gäller endast om hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning 
vid den tidpunkt då utbildningen började. Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas 
eftersamma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
Tilldelningen är ett driftbidrag till verksamheten. 

För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar i gymnasieskolan som 
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till det egna programmet eller inriktningen. Motsvarande gäller 
bidrag för utbildning i gymnasiesärskolan. 

För utbildning på särskilda varianter och för riksrekryterande utbildning inom gymnasieskolan ska 
hemkommunen betala det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Skolverket. 

I andra fall ska elevens hemkommun betala bidragsbelopp enligt riksprislistan.  

Bidraget till en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska innefatta ersättning 
för skolmåltider endast om hemkommunen erbjuder kostnadsfria skolmåltider. En enskild huvudman 
för gymnasieskola eller gymnasiesärskola, vars bidrag från en elevs hemkommun innefattar 
ersättning för skolmåltider, får inte ta ut någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser. 

Den Interkommunala ersättningen regleras i Skollagens 16 kap. 50 - 51 §: 

En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i 
kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens 
utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). Första stycket gäller även ett 
landsting som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i 
samverkansområdet för utbildningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om interkommunal ersättning. Om inte den anordnande huvudmannen och 
elevens hemkommun kommer överens om annat, och annat inte heller följer av andra och tredje 
styckena, ska den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. När eleven har 
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tagits emot i andra hand enligt ska ersättningen högst uppgå till den kostnad som hemkommunen 
själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället 
ersätta den lägre kostnaden. När det är fråga om riksrekryterande utbildning eller särskilda varianter 
inom de nationella programmen, ska hemkommunen betala det belopp som har beslutats i varje 
särskilt fall av Statens skolverk. 

Om en elevs hemkommun inte erbjuder utbildningen (själv eller genom samverkansavtal) ska den så 
kallade riksprislistan tillämpas. Skolverket har för dessa fall beslutat om en prislista avseende de 
belopp en elevs hemkommun ska betala till en enskild huvudman för en fristående gymnasieskola 
eller gymnasiesärskola. Om en elevs hemkommun och en internationell skola inte sinsemellan 
kommer överens om belopp ska även det bidraget bestämmas enligt riksprislistan. 

Riksprislistan beräknas utifrån ett viktat genomsnitt av kommunernas inrapporterade budgeterade 
bidragsbelopp per program och elev och de inrapporterade priserna ska, i de fall kommunerna 
erbjuder fria skolmåltider, inkludera skolmåltider. Alla belopp som redovisas av kommunerna är 
inklusive moms. I beloppen ska således kostnadsslagen undervisning, läromedel och utrustning, 
elevvård och hälsovård, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader ingå. 

Prislistan baseras på de av kommunerna inrapporterade budgeterade bidragsbeloppen per elev 
exklusive kostnader för måltider, administration och mervärdesskatt. Därefter har en schablon om 3 
% för administrativa kostnader och 6 % för mervärdesskatt lagts på. Att Skolverket valt att beräkna 
grundpriserna utan måltider motiveras av att en knapp tredjedel av kommunerna inte erbjuder fria 
skolmåltider. Den slutliga prislistan innehåller priser exklusive samt även inklusive måltider. 

Med viktade priser avses att kommunernas genomsnittliga belopp per elev och program har 
multiplicerats med antalet elever på programmet i kommunen. De beräknade kommunbeloppen har 
därefter summerats och slutligen dividerats med det totala antalet elever på resp. program i landet 
varefter beloppet avrundats till närmaste hundratal. Detta förfaringssätt har bedömts ge det mest 
rättvisande medelvärdet. 

Beslut om bidrag 

Ett bidrag till en enskild huvudman ska beslutas per kalenderår och grunda sig på kommunens budget 
för det kommande kalenderåret och beslutas före kalenderårets början. I de fall bidraget grundar sig 
på riksprislistan ska beslutet fattas senast den 15 februari det kalenderår som bidraget avser. 

Redovisning och utbetalning 

Kommunen ska för den enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget beräknats. Av 
redovisningen ska det framgå beloppen för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt. Om 
det inte finns särskilda skäl ska redovisningen även innehålla beloppen för övriga kostnadsslag var för 
sig. Kommer kommunen och den enskilda huvudmannen inte överens om annat ska bidraget betalas 
ut med en tolftedel varje månad. 
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Bidrag till fristående gymnasieskolor 2023 
Eftersom Tomelillas kommun inte bedriver ett eget gymnasium är förvaltningens förslag till 
familjenämnden att riksprislistan tillämpas när en elev väljer en fristående gymnasieskola. I 
riksprislistan anges ersättningsbelopp per elev och år för olika gymnasieprogram.  
 
Skolverket förväntas ta beslut om bidragens storlek (riksprislistan) i januari 2023.  

 

Riksprislista för ersättning till fristående gymnasieskolor 2023 

Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska 
betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte 
erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner. 

Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för 
bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och landstings budgeterade 
kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning. 

Riksprislistan ska användas när en elev väljer en fristående gymnasieskola och elevens hemkommun 
inte erbjuder motsvarande program eller inriktning.  

Hemkommunen ska då ersätta den fristående gymnasieskolan enligt riksprislistan som fastställs av 
Skolverket. I riksprislistan anges ersättningsbelopp per elev och år för olika gymnasieprogram. 

Bidrag för visst stöd på introduktionsprogram 

Eftersom utbildningen på programinriktat individuellt val dels består av ämnen från grundskolan, dels 
av kurser från ett yrkesprogram, består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar: 

1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det yrkesprogram som utbildningen är 
inriktad mot (ska ersättas med samma belopp som motsvarande yrkesprogram). 

2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå 
behörighet för yrkesprogrammet. 

Barn och utbildningsförvaltningens beslutsförslag till familjenämnden 

Familjenämnden fastställer ersättning till fristående gymnasieskola och gymnasiesärskola 
för kalenderåret 2023 enligt Riksprislistan.  
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Kf § 118 Dnr KS 2021/212 

Budget 2023 med plan för 2024-2025 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: 
Ks 2022.3124. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2023-2025 i 
enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och investeringsbudget 
för 2023 i enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram på 350 mnkr för 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen 
behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt 
gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina 
respektive internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå 
fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att besparingar inte ska göras på OB-omsorg, 
arbetsmarknadsenheten och öppenvården. 

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag: 

• Viktiga faktorer i skolan är att arbeta med studiero och därmed trygghet. 
Därför ges familjenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 
med en beskrivning av hur man konkret ska arbeta med att fokusera på 
trygghetsfrågor under mandatperioden. Redovisningen ska ske på 
kommunstyrelsen i april 2023. 
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§ 118 forts. 

• Under den mandatperiod som gått har vi tillsammans inom kommunens olika 
verksamheter, med lokalpolisen, med enskilda och med olika 
intresseorganisationer arbetat i olika former med ungdoms- och 
föräldrakontakt. Alliansen vill att kommunens nätverk och kontakter med 
föräldrar ökar och att vi som kommun stimulerar föräldrars engagemang. 
Familjenämnden ges tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag 
att senast i mars 2023 återkomma till kommunstyrelsen med ett utarbetat 
program för hur man kontinuerligt under mandatperioden tänker arbeta med 
frågan. Båda nämnderna ges också i uppdrag att vid varje tertialuppföljning 
under mandatperioden särskilt beskriva det arbete man utfört. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda och återkomma till 
kommunstyrelsen i april 2023 med förslag på åtgärder som ökar den 
upplevda tryggheten genom satsningar på den fysiska infrastrukturen såsom 
belysning, hastighetsdämpning men också andra trygghetsskapande åtgärder 
som till exempel kameraövervakning. I uppdraget ingår också att 
kostnadsberäkna förslagen, beskriva vad som kan göras inom befintlig 
budgetram och vad som ska skjutas fram till nästkommande års investeringar. 

• Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att kontakta och utreda 
möjligheten till samordning av hemtjänst med andra kommuner i 
kommunens ytterområden till förmån för ökad hushållning med resurser. 
Redovisning ska ske till kommunstyrelsen i april 2023. 

• Förvaltningen ska senast i april 2023 redovisa till kommunstyrelsen en 
tidsplan för när alla kommunfordon kan vara fossilbränslefria och i bästa 
miljöklass.  

• Kommunens lokala föreskrifter ska vara enkla att förstå. De ska därför ses 
över och vid behov omarbetas med klarspråk. Detta ska redovisas till 
kommunstyrelsens senast i april 2023. 

• Förvaltningen ges i uppdrag att på kommunens externa webbplats och i 
sociala medier marknadsföra lediga tomter. Detta ska vara klart senast 
februari 2023. 

• Förvaltningen ska senast februari 2023, efter genomförd utredning av 
byggnadsnämndens ansvarsområde, redovisa resultatet till såväl nämnden 
som kommunstyrelsen.  

• Byggnadsnämnden och dess verksamhet ska arbeta aktivt för att korta sina  
handläggningstider och erbjuda en transparens avseende avgifternas 
utformning. Detta följs upp och beskrivs senast i samband med tertial två 
2023. 
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§ 118 forts. 

• Kommunen ska skapa mer byggbar och tillgänglig mark för företag att 
etablera industrier, handel och verksamheter på. Plan för en sådan 
exploatering redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över policyn för kostenheten 
i syfte att byta ut ekologiskt odlat mot närodlat samt att definiera närodlat. 

• För att få en tryggar skolgång för de yngre eleverna ges familjenämnden i 
uppdrag att införa skolmormor/morfar. 

• Motion och rörelse är positivt ur ett lärande perspektiv, därför ges 
familjenämnden i uppdrag att tillsammans med förvaltning och rektorer 
införa typ Bunkeflomodellen som för övrigt redan tillämpas på Brösarps 
skola. 

• Föreningslivet är en viktig aktör för kommunen, det är oftast enskilda som 
ställer upp med sin fritid, detta behöver kommunen ta vara på, därför ges 
kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur vi kan öka antalet aktiva 
inom föreningslivet och utbilda våra föreningsledare. 

• Vi blir allt äldre och äldre därför ges kultur och fritidsnämnden i uppdrag att 
ta fram förslag om hur man bättre kan stödja och samverka med 
föreningslivet i syfte att i högre grad stimulera äldre till hälsofrämjande 
aktiviteter. 

• Det är bra att röra och aktivera sig och ingå i en gemenskap, därför ges kultur 
och fritid i uppdrag att utreda hur kommunen kan motivera ungdomar att 
idrotta längre upp i åldrarna. 

Reservationer 
Den socialdemokratiska partigruppen (Sara Anheden, Helén Bladh, Ida Bornlykke, 
Peter Boström, Kristin Skoog, Robert Buhre, Inger Åbonde, Roger Persson och 
Anne-Maj Råberg) samt Linda Ekelund (V), Ingrid Bergh (V) och Claes Melin (MP) 
reserverar sig mot beslutet enligt bilaga, handlingsid: Ks 2022.3439. 

Den sverigedemokratiska partigruppen (Per Gustafsson, Anna Sandegren, Thony 
Blomgren, Tina Malm, Anders Rosengren, Kent Gustafsson, Per-Olof Örnsved, 
Petra Blomgren, Kent Olofsson, Anette Lind, Birger Hörberger Zofia Prokopczyk) 
reserverar sig mot beslutet i beslutsgång 12 till förmån för eget yrkande. 

 

 

 

39



 

 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

 

§ 118 forts. 

Protokollsanteckning 
Per-Martin Svenson (M) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga, handlingsid: Ks 
2022.3451. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska senast den 30 november fastställa budget för kommande år 
samt en plan för de två kommande åren. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: 
Ks 2022.3124. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2023-2025 i 
enlighet med förslaget i detta dokument. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och investeringsbudget 
för 2023 i enlighet med förslaget i detta dokument. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram på 350 mnkr för 2023. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen 
behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt 
gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2023. 
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§ 118 forts. 
 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina 
respektive internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå 
fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 116/2022, handlingsid. Ks 2022.3177. 

Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2022.3124. 

Bilaga investeringsprojekt, handlingsid: Ks 2022.3125. 

Sverigedemokraternas förslag på riktade uppdrag budget 2023, handlingsid: Ks 
2022.3116. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag på budget 2023, 
handlingsid: Ks 2022.3299. 

Alliansens politik 2023 till 2026, tilläggsyrkanden, handlingsid: Ks 2022.3450. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen § 116/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: 
Ks 2022.3124. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2023-2025 i 
enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och investeringsbudget 
för 2023 i enlighet med förslaget i detta dokument. 

Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram på 350 mnkr för 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 
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§ 118 forts. 

Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen 
behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt 
gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2023. 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina 
respektive internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå 
fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 
följande tillägg (Per-Martin Svenssons (M) samlade yrkande):  

• Viktiga faktorer i skolan är att arbeta med studiero och därmed trygghet. 
Därför ges familjenämnden i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 
med en beskrivning av hur man konkret ska arbeta med att fokusera på 
trygghetsfrågor under mandatperioden.  

Redovisningen ska ske på kommunstyrelsen i april 2023. 

• Under den mandatperiod som gått har vi tillsammans inom kommunens olika 
verksamheter, med lokalpolisen, med enskilda och med olika 
intresseorganisationer arbetat i olika former med ungdoms- och 
föräldrakontakt. Alliansen vill att kommunens nätverk och kontakter med 
föräldrar ökar och att vi som kommun stimulerar föräldrars engagemang. 
Familjenämnden ges tillsammans med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag 
att senast i mars 2023 återkomma till kommunstyrelsen med ett utarbetat 
program för hur man kontinuerligt under mandatperioden tänker arbeta med 
frågan. Båda nämnderna ges också i uppdrag att vid varje tertialuppföljning 
under mandatperioden särskilt beskriva det arbete man utfört. 

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda och återkomma till 
kommunstyrelsen i april 2023 med förslag på åtgärder som ökar den 
upplevda tryggheten genom satsningar på den fysiska infrastrukturen såsom 
belysning, hastighetsdämpning men också andra trygghetsskapande åtgärder 
som till exempel kameraövervakning. I uppdraget ingår också att 
kostnadsberäkna förslagen, beskriva vad som kan göras inom befintlig 
budgetram och vad som ska skjutas fram till nästkommande års investeringar. 
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§ 118 forts. 

• Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att kontakta och utreda 
möjligheten till samordning av hemtjänst med andra kommuner i 
kommunens ytterområden till förmån för ökad hushållning med resurser. 
Redovisning ska ske till kommunstyrelsen i april 2023. 

• Förvaltningen ska senast i april 2023 redovisa till kommunstyrelsen en 
tidsplan för när alla kommunfordon kan vara fossilbränslefria och i bästa 
miljöklass.  

• Kommunens lokala föreskrifter ska vara enkla att förstå. De ska därför ses 
över och vid behov omarbetas med klarspråk. Detta ska redovisas till 
kommunstyrelsens senast i april 2023. 

• Förvaltningen ges i uppdrag att på kommunens externa webbplats och i 
sociala medier marknadsföra lediga tomter. Detta ska vara klart senast 
februari 2023. 

• Förvaltningen ska senast februari 2023, efter genomförd utredning av 
byggnadsnämndens ansvarsområde, redovisa resultatet till såväl nämnden 
som kommunstyrelsen.  

• Byggnadsnämnden och dess verksamhet ska arbeta aktivt för att korta sina  
handläggningstider och erbjuda en transparens avseende avgifternas 
utformning. Detta följs upp och beskrivs senast i samband med tertial två 
2023. 

• Kommunen ska skapa mer byggbar och tillgänglig mark för företag att 
etablera industrier, handel och verksamheter på. Plan för en sådan 
exploatering redovisas till kommunstyrelsen i april 2023. 

Sara Anheden (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets budgetförslag, handlingsid: Ks 2022.3299. 

Bo Herou (KD), Sander Dijkstra (M) och Marianne Åkerblad (M) yrkar bifall till Per-
Martin Svenssons (M) samlade yrkande. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall Per-Martin Svenssons (M) samlade yrkande samt till 
sverigedemokraternas slutligt justerade riktade uppdrag enligt följande: 

1. För att kunna förutse och få förståelse för hur den förda invandringspolitiken 
har och kommer påverka kommunen i framtiden så ges kommunstyrelsen i 
uppdrag att redovisa de kommunövergripande kostnader/intäkter 
kommunen har för migrationen. 
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§ 118 forts. 

2. För att motverka den organiserade brottsligheten och människohandeln som 
pågår samt att öka den upplevda tryggheten ges kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram ett förslag som motverkar tiggeri i kommunen och se över vilka 
område i Tomelilla som kommunen kan inför paragraf tre områden med  

3. patrullerande ordningsvakter för att öka och stärka bevakningen på platser 
som upplevs som otrygga och är särskilt utsatta, samt se över hur man kan få 
till en bredare finansieringsmodell tillsammans med SÖSK, handlare och 
andra parter. 

4. För att öka tryggheten för våra brottsoffer i kommunen ges 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda i vilken mån det är möjligt för  

5. kommunen att bistå brottsoffer som har utdömts skadestånd för att 
minimera obehag av att själva behöva kontakta och driva in en fordran från 
gärningsmannen. 

6. För att motverka att det görs skillnad, likställighetsprincipen, på olika 
symbolflaggor så ges kommunstyrelsen i uppdrag att se över flaggpolicyn, så 
att kommunen endast flaggar med kommun-,region-, nations-, EU- och FN-
flaggor. 

7. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över policyn för kostenheten 
i syfte att byta ut ekologiskt odlat mot närodlat samt att definiera närodlat. 

8. Familjenämnden ges i uppdrag att effektivisera och minska kostnaderna för 
hemspråksundervisning och SFI samt införa någon form av resultatplikt för 
SFI. 

9. För att få en tryggar skolgång för de yngre eleverna ges familjenämnden i 
uppdrag att införa skolmormor/morfar. 

10. För att våra elever ska kunna tillgodogöra sig sin skolgång på bästa vis och 
för att de nyanlända så snabbt som möjligt ska kunna komma ut i det svenska 
samhället ges familjenämnden i uppdrag att utreda hur man kan säkerställa att 
alla lär sig skriva och läsa på svenska inom en tvåårs period. 

11. Motion och rörelse är positivt ur ett lärande perspektiv, därför ges 
familjenämnden i uppdrag att tillsammans med förvaltning och rektorer 
införa typ Bunkeflomodellen som för övrigt redan tillämpas på Brösarps 
skola. 

12. Det är viktigt att våra äldre förstår vår vårdpersonal och även att personalen 
förstår varandra, därför ges vård och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda  
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13. hur man säkerställer att alla anställda inom vård och omsorg kan tala och 
skriva på svenska. 

14. Föreningslivet är en viktig aktör för kommunen, det är oftast enskilda som 
ställer upp med sin fritid, detta behöver kommunen ta vara på, därför ges 
kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur vi kan öka antalet aktiva 
inom föreningslivet och utbilda våra föreningsledare. 

15. Vi blir allt äldre och äldre därför ges kultur och fritidsnämnden i uppdrag att 
ta fram förslag om hur man bättre kan stödja och samverka med 
föreningslivet i syfte att i högre grad stimulera äldre till hälsofrämjande 
aktiviteter. 

16. Det är bra att röra och aktivera sig och ingå i en gemenskap, därför ges kultur 
och fritid i uppdrag att utreda hur kommunen kan motivera ungdomar att 
idrotta längre upp i åldrarna. 

 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till Sara Anhedens (S) yrkande gällande att 
besparingar inte ska göras för OB-förskolan, Arbetsmarknadsenheten (AME) och 
öppenvården. 

Ordföranden ställer fråga till kommunfullmäktige om det kan godtas att bryta ut Sara 
Anhedens (S) yrkande om att besparingar inte ska göras för OB-förskolan, AME och 
öppenvården ur Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag 
och rösta på det separat. Kommunfullmäktige svarar ja på ordförandens fråga. 

Claes Melin (MP), Ida Bornlykke (S) och Linda Ekelund (V) yrkar bifall till Sara 
Anhedens (S) enligt ovan justerade yrkande. 

Beslutsgång 1 – huvudförslag budget 
Ordföranden ställer proposition på Per-Martin Svenssons (M) samlade yrkanden mot 
Sara Anhedens (S) justerade yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Per-Martin Svenssons (M) samlade förslag. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för Per-Martin Svenssons (M) samlade förslag. 

Nej-röst för Sara Anhedens (S) justerade förslag. 
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Omröstning 
Med 17 ja-röster mot 12 nej-röster och 12 som avstår beslutar kommunfullmäktige 
enligt Per-Martin Svenssons (M) samlade förslag. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C), 
Ann-Marie Johansson (C), Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Tobias 
Högborg (C), Sven Gunnarsson (C), Carina Persson (L) och Bo Herou (KD). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), 
Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Linda Ekelund (V), Ingrid Bergh (V) och Claes Melin (MP). 

Avstår: Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), Thony Blomgren (SD), Tina 
Malm (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved 
(SD), Petra Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette Lind (SD), Birger 
Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk (SD). 

 

Beslutsgång 2 - OB-förskolan, AME och 
öppenvården 
Ordföranden ställer proposition på Sara Anhedens (S) och Per Gustafssons (SD) 
yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå Sara Anhedens (S) och 
Per Gustafssons (SD) förslag. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för avslag på Sara Anhedens (S) och Per Gustafssons (SD) förslag. 

Nej-röst för bifall till Sara Anhedens (S) och Per Gustafssons (SD) förslag. 

 
Omröstning 
Med 14 ja-röster mot 26 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige 
bifalla Sara Anhedens (S) och Per Gustafssons (SD) Sara Anhedens (S) och Per 
Gustafssons (SD) förslag.. 
Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C),  
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Ann-Marie Johansson (C), Anette Thoresson (C), Tobias Högborg (C) och Sven 
Gunnarsson (C). 

Nej-röster: Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), 
Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Inger 
Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj Råberg (S), Linda Ekelund (V), Ingrid 
Bergh (V) och Claes Melin (MP), Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), Thony 
Blomgren (SD), Tina Malm (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson (SD), 
Per-Olof Örnsved (SD), Petra Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette Lind 
(SD), Birger Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk (SD). 

Avstår: Fatlum Avdullahu (C). 

 
Beslutsgång 3 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.1 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 

 
Beslutsgång 4 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.2 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 

 
Beslutsgång 5 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.3 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 
 
Beslutsgång 6 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.4 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 

 

Beslutsgång 7  
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.5 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

 
Beslutsgång 8 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.6 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 
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Beslutsgång 9 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande nr.7 gällande 
riktade uppdrag och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för bifall till Per Gustafssons (SD) förslag. 

Nej-röst för avslag på Per Gustafssons (SD) förslag . 

 
Omröstning 
Med 22 ja-röster mot 14 nej-röster och 5 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla Per Gustafssons (SD) yrkanden gällande riktade uppdrag nr. 7. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Leif Sandberg (C), Ann-Marie Johansson (C), 
Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), Thony Blomgren (SD), Tina Malm 
(SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Petra 
Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette Lind (SD), Birger Hörberger (SD) och 
Zofia Prokopczyk (SD). 

Nej-röster: Kenneth Strömbeck (M), Sven Gunnarsson (C), Carina Persson (L), Bo 
Herou (KD), Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström 
(S), Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-
Maj Råberg (S) och Claes Melin (MP). 

Avstår: Fatlum Avdullahu (C), Anette Thoresson (C), Tobias Högborg (C), Linda 
Ekelund (V) och Ingrid Bergh (V). 

 
Beslutsgång 10  
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade 
uppdrag nr. 8 och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 

 
Beslutsgång 11 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade 
uppdrag nr. 9 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för bifall till Per Gustafssons (SD) förslag. 
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Nej-röst för avslag på Per Gustafssons (SD) förslag. 

 

Omröstning 
Med 26 ja-röster mot 11 nej-röster och 4 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade uppdrag nr. 9. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C), 
Ann-Marie Johansson (C), Tobias Högborg (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), 
Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), Thony Blomgren (SD), Tina Malm 
(SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Petra 
Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette Lind (SD), Birger Hörberger (SD) och 
Zofia Prokopczyk (SD). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), 
Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Linda Ekelund (V) och Ingrid Bergh (V) 

Avstår: Anette Thoresson (C), Fatlum Avdullahu (C), Sven Gunnarsson (C) och 
Claes Melin (MP). 
 

Beslutsgång 12 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade 
uppdrag nr. 10 och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för avslag på Per Gustafssons (SD) förslag. 

Nej-röst för bifall till Per Gustafssons (SD) förslag. 

 

Omröstning 
Med 26 ja-röster mot 13 nej-röster och 2 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
avslå Per Gustafssons (SD) förslag gällande riktade uppdrag nr. 10. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Kenneth Strömbeck (M), Leif Sandberg (C), 
Ann-Marie Johansson (C), Fatlum Avdullahu (C), Tobias Högborg (C), Sara  

 

49



 

 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
30 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

 

§ 118 forts.  

Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), Kristin Skoog 
(S), Robert Buhre (S), Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj Råberg (S), 
Linda Ekelund (V), Ingrid Bergh (V) och Claes Melin (MP). 

Nej-röster: Bo Herou (KD), Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), Thony 
Blomgren (SD), Tina Malm (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson (SD), 
Per-Olof Örnsved (SD), Petra Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette Lind 
(SD), Birger Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk (SD). 

Avstår: Anette Thoresson (C), Carina Persson (L). 

 
Beslutsgång 13 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade 
uppdrag nr. 11 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för bifall till Per Gustafssons (SD) förslag. 

Nej-röst för avslag på Per Gustafssons (SD) förslag. 

 
Omröstning 
Med 24 ja-röster mot 14 nej-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla Per Gustafssons (SD) förslag gällande riktade uppdrag nr. 11. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Leif Sandberg (C), Ann-Marie Johansson (C), 
Tobias Högborg (C), Bo Herou (KD), Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), 
Thony Blomgren (SD), Tina Malm (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson 
(SD), Per-Olof Örnsved (SD), Petra Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette 
Lind (SD), Birger Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk (SD). 

Nej-röster: Kenneth Strömbeck (M), Sven Gunnarsson (C), Sara Anheden (S), Helén 
Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), 
Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj Råberg (S), Linda Ekelund (V), 
Ingrid Bergh (V) och Claes Melin (MP). 

Avstår: Anette Thoresson (C), Fatlum Avdullahu (C) och Carina Persson (L). 
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Beslutsgång 14 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade 
uppdrag nr. 12 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för bifall till Per Gustafssons (SD) förslag. 

Nej-röst för avslag på Per Gustafssons (SD) förslag. 

 
Omröstning 
Med 26 ja-röster mot 12 nej-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade uppdrag nr. 12. 

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Leif Sandberg (C), Ann-Marie Johansson (C), 
Tobias Högborg (C), Carina Persson (L), Bo Herou (KD), Per Gustafsson (SD), 
Anna Sandegren (SD), Thony Blomgren (SD), Tina Malm (SD), Anders Rosengren 
(SD), Kent Gustafsson (SD), Per-Olof Örnsved (SD), Petra Blomgren (SD), Kent 
Olofsson (SD), Anette Lind (SD), Birger Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk 
(SD). 

Nej-röster: Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), 
Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Linda Ekelund (V), Ingrid Bergh (V) och Claes Melin (MP). 

Avstår: Anette Thoresson (C), Fatlum Avdullahu (C) och Sven Gunnarsson (C). 

 
Beslutsgång 15 
Ordföranden ställer proposition på Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade 
uppdrag nr. 13 och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Votering begärs och följande beslutsgång bestäms: 

Ja-röst för bifall till Per Gustafssons (SD) förslag. 

Nej-röst för avslag på Per Gustafssons (SD) förslag . 

 
Omröstning 
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Med 25 ja-röster mot 12 nej-röster och 4 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla Per Gustafssons (SD) yrkande gällande riktade uppdrag nr. 13. 

Ja röster: Per-Martin Svensson (M), Markus Hammarström (M), Ewa Carnbrand (M), 
Sander Dijkstra (M), Marianne Åkerblad (M), Emil Ekstrand (M), Alexander Verweij 
Svensson, (M), Marie Ståhlbrand (M), Leif Sandberg (C), Ann-Marie Johansson (C), 
Tobias Högborg (C), Bo Herou (KD), Per Gustafsson (SD), Anna Sandegren (SD), 
Thony Blomgren (SD), Tina Malm (SD), Anders Rosengren (SD), Kent Gustafsson 
(SD), Per-Olof Örnsved (SD), Petra Blomgren (SD), Kent Olofsson (SD), Anette 
Lind (SD), Birger Hörberger (SD) och Zofia Prokopczyk (SD). 

Nej-Röster: Sara Anheden (S), Helén Bladh (S), Ida Bornlykke (S), Peter Boström (S), 
Kristin Skoog (S), Robert Buhre (S), Inger Åbonde (S), Roger Persson (S), Anne-Maj 
Råberg (S), Linda Ekelund (V), Ingrid Bergh (V) och Claes Melin (MP). 

Avstår: Anette Thoresson (C), Fatlum Avdullahu (C), Sven Gunnarsson (C) och 
Carina Persson (L). 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna 

Valnämnden 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 

Socialchef Camilla Andersson 
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Skolchef Johan Holmqvist 

Vd Österlenhem AB och TIAB Pia Brink 
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Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla 
kommun 

Sammanfattning 
 
Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla kommun, kommer att behandlas 
på kommunstyrelsen den 9 november och i kommunfullmäktige den 30 november 2022. 
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och 
balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning.  
Budgeten innebär följande och föreslår kommunfullmäktige anta dessa beslut: 

Fastställande av skattesats 2023. Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för 2023 i 
separat beslut. 
• Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2023 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023  
 

• Fastställande av resultat-och balansbudget för 2023-2025 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2023-

2025 i enlighet med förslaget i detta dokument 
 

• Fastställande av drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2023 
• Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och 

investeringsbudget för 2023 i enlighet med förslaget i detta dokument 
 

• Fastställande av låneram 
• Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram för 2023 på 350 

mnkr. 
 

• Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag 
• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt 
värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften 
ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 
 

• Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven 
• Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 

resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2023. 
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• Styrelsen och nämnderna beslutar i sina respektive internbudgetar om de 
åtgärder som krävs för att uppnå fastställda effektiviseringskrav senast den 31 
januari 2023. 
 

Budgetprocessen  

Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i februari. Temat var hur Tomelilla 
kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna 
från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 
samt ledande tjänstepersoner. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska 
utvecklingen för kommande planperiod redovisades.  
Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samråden 
syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 
2023. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, 
ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet, Österlen VA samt chefstjänstepersoner.  
 
Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet 
har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts. Beredningens underlag 
utgör en del av budgetförslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslutade i mars att skicka budgetremissen för åren 2023-2025 till 
nämnderna för att få en redovisning av de största och viktigaste utmaningarna som 
kommunen står inför inom respektive verksamhet samt behovet av investeringar. 
 
Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i 
planeringsförutsättningarna främst beroende på stora förändringar i pris- och 
pensionskostnadsutvecklingen. Som grund i förslaget har SKR:s beräkningar i cirkulär 
37:22 använts. 
 
Nämnderna och kommunstyrelsen ska besluta om sina respektive internbudgetar utifrån 
beslutade verksamhetsmål innan januari månads utgång. 
Återredovisning från nämnderna ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 
2023. 
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Planeringsförutsättningar 
Kommunstyrelsen beslutade om planeringsförutsättningar för budget 2023, den 13 mars 
Ks §16. Nämnderna lämnade sina remissyttrande under första tertialet 2022 och 
investeringsberedningen hade sitt första sammanträde i juni. SKR:s prognos i oktober 
2022 har varit grunden för beräkningen av skatteintäkter och statsbidrag. 
Förutsättningarna för kommande planperiod har försämrats kraftigt under året. 
Inflationsförväntningarna har ökat väsentligt i prognoserna och konsekvenser av detta 
samt förändringar av pensionsavtalet kommer att innebära en stor påfrestning för den 
kommunala ekonomin. Osäkerheten kring arbetslöshetsutvecklingen påverkar även 
prognoserna för skatteintäkter inför kommande period. Utvecklingen under 2022 är dock 
fortsatt god och Tomelilla prognostiserar ett överskott på 41,5 mnkr för år 2022 jämfört 
med budgeterade 16,5 mnkr. Detta beror framförallt på ett bättre utfall av 
slutskatteavräkningarna för åren 2021 och 2022.   
 
 
  enligt Ks § 16 förutsättningar enligt detta förslag 
Skattesats 20,61 kr 20,61 kr 
Antal invånare 13 800 st  13 800 st 
Resultatmål  2,0% 1,5% 
Internränta 1,0% 1,25% 
Pris- o lönekompensation 2,9% 3,5% 
Ökade pensionskostnader - 31,3 mnkr 
Besparingar/effektiviseringar - 22,1 mnkr 
Reserv  8,0 mnkr  8,0 mnkr 
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Styr- och målmodell 
Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 
styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, 
så att visionen och verksamhetsmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras.  

Tomelilla kommuns vision 
I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.” 

En kortare devis är kopplad till visionen:: 
"Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne” 

Målmodell 
Nuvarande målmodell beslutades under 2018 av kommunfullmäktige. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges 
övergripande mål; tre målområden med vardera två mål. Varje målområde omfattar flera 
nämnders arbete Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter sina åtgärder och mätare till 
nämndmålen. I budgetförslaget till kommunfullmäktige finns nämndernas mål med som 
information. Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunlagen beslutas av 
kommunfullmäktige .  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
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Befolkningsutveckling 
Befolkningen uppgick till 13 712 vid årsskiftet 2021/2022 och hade ökat till 13 760 
personer vid augusti månads utgång 

Skatteprognosen för 2023-2025 bygger på 13 800 invånare för 2023 och kommande åren 
13 850 invånare 2024 och 13 900 invånare 2025. Detta är ett lägre antagande än SKR:s 
riksprognos. Födelsenettohar varit negativt de senaste åren medan flyttningsnetto har 
uppvisat en positiv trend.  

Skatteintäkter, utjämningar och generella statsbidrag 
Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som budgeten grundas på utgår från SKRs 
cirkulär, 2022:37. .I utjämningar och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften 
Intäkterna förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår till 
20,61 kr 

RUR, resultatutjämningsreserv 

Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det 
ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv  (RUR). En resultatutjämningsreserv 
utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka 
underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för 
verksamheterna. 
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet. Enligt SKR:s senaste prognos skulle det vara möjligt 
åren 2023 och 2025. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat 
Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering 
till RUR alternativt ett nyttjade av redan avsatte medel. Slutligt beslut tas först i samband 
med behandlingen av årsredovisningen för 2023. Ingen reservering till eller nyttjande av 
RUR görs i budget 2023 enligt detta förslag. I samband med fastställande av 
årsredovisningen för år 2020 avsattes 13,5 mnkr till RUR som därmed uppgår till 30 
mnkr. 

Balanskrav 

Från år 2000 gäller ett lag reglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag 
göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska 
återställas inom tre år. 
De budgeterade resultaten för åren 2023 till 2025 är positiva enligt detta underlag. Inga 
gamla underskott från förgående år finns att återställa. 
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Investeringar 
Det investeringsutrymme som medges består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus 
årets resultat. Låga resultatnivåer kombinerat med stora investeringar innebär ökad 
upplåning De tidigare låga ränteläge har börjat röra sig uppåt i samband med att 
samhällsekonomin har försämrats. Riksbanken har under året höjt styrräntan ett par 
gånger och förväntas fortsätta med höjningar även framöver.  Om kommunen inte kan 
amortera sina lån kommer utrymmet för övriga driftskostnader succesivt att krympa. I 
budgetförslaget för 2023 är den skattefinansierade verksamhetens investeringsvolym 
självfinansierad medan delar av VA-investeringarna kräver lånefinansiering . Detta täcks 
inom ramen för VA-kollektivets taxor.  

Exploateringsverksamhet 

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras 
av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. Om 
kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen 
och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att 
likviditet ianspråktages, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning. 
Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle använda upp till 30 mnkr för denna 
typ av investering i säljklara tomter. Sammanlagda utgifter för pågående och avslutade 
men ej sålda tomter får aldrig vid något tillfälle överstiga 30 mnkr.  

Prioriterade investeringsobjekt 
Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2023 framgår av tabellen nedan. 
För den skattefinansierade verksamheten är ramen för de prioriterade investeringarna 71,7 
mnkr och för den taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 26,4 mnkr exklusive 
intäkter, total investeringsram för 2023 är 97,5 mnkr. 

Förslag till investeringsbudget 2023 (Projektredovisning i bilaga 1) 

 
Nämnd Investering 

2023 
tkr 

Investering 
2024 

tkr 

Investering 
2025 

tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden 47 150 47 350 41 900 
 varav fastighet 24 350 23 650 20 200 
 varav gata/park 22 800 23 700 21 700 
    
Familjenämnden 4 000 3 000 3 000 
    
Vård och omsorgsnämnden 1 800 1 500 1 500 
    
Kommunstyrelsen 2 050 1 500 1 500 

-     
SUMMA SKATTEFINANSIERAT 55 000 53 350 47 900 
    
Samhällsbyggnadsnämnden    
Vatten – och avlopp 29 450 23 900 38 100 
TOTAL INVESTERINGSRAM  84 450 77 250 86 000 
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Låneskuld  
Kommunens nuvarande låneskuld  (2022-11-01) uppgår till 300 mnkr. 
Självfinansieringsgraden på de skattefinansierade investeringarna 2023 beräknas uppgå till 
100 %. Nuvarande låneram på 350 mnkr bedöms kunna vara oförändrad under 2023. 

Borgensram och borgensavgift från bolagen 
Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt budget 2022 till 500 mnkr och för 
Tomelilla Industri AB till 30 mnkr. Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB gör 
bedömningen att behovet av lån med kommunal borgen är oförändrat under 2023.  
En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften gjordes 
inför 2019. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen kan behålla avgiften på 0,3 %. 
Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt 
gällande finansreglemente.  

Känslighetsanalys 
Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens 
kostnader och intäkter enligt följande: 

• Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 29,0 mnkr 
• 100 invånare motsvarar cirka 6,0 mnkr 
• Löneökning med 1 % innebär ca 5 mnkr inklusive PO 

Arbetsgivaravgifter 
PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 42,75 %, i enlighet 
med SKRs bedömning. Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler medarbetar 
kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension  
Internränta 
Internräntan för 2023 är 1,25 % enligt SKR, dvs 0,25 % högre än 2022. Internräntan 
syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar 
under hela deras ekonomiska livslängd. 

Resultat 
Resultat för 2023 uppgår till 13,8 mnkr enligt detta förslag, resultat för 2024 är 15,7 mnkr 
och 2025 37,2 mnkr.  
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Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter 
 
Driftsramarna för 2023 utgår från budget 2022 med tillägg för uppräkningar enligt 
prisindex för kommunal verksamhet PKV med justering för PO-pålägg samt besparingar 
på drygt 22 mnkr. 

Förslag till driftsramar 2023 (tkr) 

Nämnd  
Budget 

2022 
Uppräk
ning 

Effektiviseri
ng Budget 2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Kommunfullmäktige -966 -34 0 -1 000 -1 030 -1 062 -1 095 
Revisionen* -1 325 -50 200 -1 175 -1 210 -1 248 -1 286 
Valnämnden -275 -20 270 -25 -300 -25 -350 
överförmyndarnämnd -2 588 -91 0 -2 679 -2 759 -2 844 -2 933 
Kommunstyrelsen -74 139 -2 595 5 168 -71 566 -73 713 -75 998 -78 354 
Samhällsbyggnadsnämnden -52 162 -1 826 3 657 -50 331 -51 841 -53 448 -55 105 
Byggnadsnämnden -2 957 -103 1 040 -2 020 -2 081 -2 146 -2 212 
Kultur&fritidsnämnden -24 080 -843 814 -24 109 -24 832 -25 602 -26 396 
Vård&omsorgsnämnden -253 666 -8 878 5 019 -257 525 -265 251 -273 474 -281 952 
Familjenämnden -428 629 -15 002 5 893 -437 738 -450 870 -464 847 -479 257 
NETTOKOSTNADER -840 787 -29 442 22 061 -848 167 -873 887 -900 693 -928 939 

        
Finansiering 857 331 4 661 0 861 992 889 631 937 880 966 810 

         
RESULTAT 16 544 -24 781 22 061 13 825 15 744 37 187 37 871 

        
        
        
2%  resultatmål 17 465   18 508 19 224 19 829 20 442 

 

Revisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidie. 

 

  

61



   

9 
 

 

Resultat- och balansbudget 
Med föreslagna driftramar 2023 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av 
KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultat- och balansbudget.  

  Resultatbudget ( mnkr ) 
    

 
Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Verksamhetens intäkter 190,0 210,0 220,0 230,0 

Verksamhetens kostnader -989,1 -1 068,1 -1 107,5 -1 126,4 

Av- och nedskrivningar -53,0 -50,0 -54,0 -56,0 

Verksamhetens nettokostnader -852,1 -908,1 -941,5 952,4 

Skatteintäkter 567,3 603,0 630,7 656,7 

Generella statsbidrag och utjämning 301,3 322,4 330,5 337,4 

Skatteintäkter totalt 868,6 925,5 961,2 994,1 

Finansiella intäkter 4,0 2,5 2,5 2,5 

Finansiella kostnader -4,0 -6,0 -6,5 -7,0 

Resultat före extraordinära poster 16,5 13,8 15,7 37,2 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 16,5 13,8 15,7 37,2 
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Balansbudget ( mnkr) 

    

TILLGÅNGAR Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Materiella anläggningstillgångar 

    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 718,8 753,3 773,6 848,6 

Maskiner och inventarier 40,0 42,0 45,0 47,0 

Finansiella anläggningstillgångar     
  

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 28,0 28,0 28,0 28,0 

Summa anläggningstillgångar 786,8 823,3 846,8 923,6 

Förråd med mera 9,0 9,0 9,0 9,0 

Kortfristiga fordringar 40,0 40,0 40,0 40,0 

Kortfristiga placeringar 50,0 50,0 50,0 50,0 

Kassa och bank 40,0 40,0 40,0 40,0 

Summa omsättningstillgångar 139,0 139,0 139,0 139,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 925,0 962,3 985,6 1 062,6 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
  

Eget kapital  463,8 477,6 493,3 530,5 

därav årets resultat * 16,5 13,8 15,7 37,2 

Avsatt till pensioner 9,5 9,5 9,5 9,5 

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa avsättningar 9,5 9,5 9,5 9,5 

Långfristiga skulder 350,0 350,0 370,0 390,0 

Kortfristiga skulder 101,7 125,2 112,8 132,6 

Summa skulder 451,7 475,2 482,8 522,6 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 925,0 962,3 985,6 1 062,6 
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Mål för god ekonomisk hushållning 
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten.  
Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förslag till mål för god ekonomisk 
hushållning redovisas nedan.  

Måluppfyllnad 
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd 
bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att 
god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de tre 
finansiella målen vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret.  

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Reglementet för resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning anger att 
ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning.  
Kommunen bör sträva efter att ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunens 
och så långt som är rimligt självfinansiera investeringar samt bedöma 
investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till det 
övergripande finansiella målen. 
 
Tomelilla kommun har de senaste åren ökat nettoinvesteringarnas andel av skatt och 
generella bidrag. 
 

Resultatmål 
• Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå 

till lägst 2,0 % i genomsnitt under mandatperioden 2023-2026 

Investeringsmål 
• Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2023-2026 uppgå till max 

12 % av totala skatteintäkterna. 

Skuldmål 

• Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 % i 
genomsnitt under perioden 2023-2026. 
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning bör 
undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras 
genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. 
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Nämndsmål 2023 
Nämnderna och kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag 
till verksamhetsmål och mätindikatorer kopplade till den nya styrmodellen. 

Beslutsunderlag till nämndmål 2023  
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 5 Dnr FN 2022/97 

Kvalitetsuppföljning BoU 2023 - Skolan, 
omvärlden och utbildningsval, betyg och 
bedömning, övergång och samverkan 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsrapporten är en del av huvudmannens uppföljning av de nationella målen, 
Barn- och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete och även ett 
underlag för nulägeskartan som används för det kommunala mål- och budgetarbetet. 
Rapporten ska ge en bild av nuläget och föreslå eventuella utvecklingsområden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda förutsättningar för mål- och 
budgetprocessen samt god ekonomisk hushållning. 

Barnperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för effektiva åtgärder 
för måluppfyllelse. 

Miljöperspektivet 
Ett välfungerande kvalitets- och målarbete ger goda underlag för möjligheter att ta 
beslut som gynnar miljön. 

Uppföljning 
Det systematiska kvalitetsarbetet och målarbetet pågår ständigt och följs upp av 
tillsynsmyndighet, Skolinspektionen, och även i budgetprocessen och till viss del av 
revisionen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 5 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2023.131. 

Kvalitetsrapport, Skola, förskola, omvärlden och utbildningsval, betyg och 
bedömning, övergång och samverkan, handlingsid: Fn 2023.132. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Skolchef Johan Holmqvist 
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Kvalitetsrapport Barn- och utbildningsverksamheten läsåret 22/23 
 

Förskola/skola, omvärlden och utbildningsval, 
betyg och bedömning samt övergång och 
samverkan 
 

Skolledningen hade i december en gemensam temadialog kring 
förskola/skola, omvärlden och utbildningsval, betyg och bedömning samt 
övergång och samverkan. Rapporten är en del av huvudmannens 
kvalitetsarbete och även ett underlag för nulägeskartan som används i den 
kommunala mål- och budgetprocessen. 
 

Förskola/skola, omvärlden och utbildningsval 
 
Styrdokument 
Skollagen kap 2  
”Studie- och yrkesvägledning 
29 §   Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till 
personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en 
utbildning ska ha tillgång till vägledning. 

Behörighet 
30 §   För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska 
den sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. 

Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får anställas för studie- och 
yrkesvägledning för högst ett år i sänder. 

 
Lpofö 18 
 

Utdrag från kapitlet förskolans uppdrag 

 

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. 
Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina 
lekmönster och val av aktiviteter. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar 
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till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser 
och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana 
barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa 
uppfattningar. 

 

Lgr 11 
2.6 Skolan och omvärlden 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för 
att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära 
samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det 
förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

 
Mål 
Skolans mål är att varje elev 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 
länder. 

Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska 

• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt 
andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, 
och 

• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet 
eller av social eller kulturell bakgrund. 

Läraren ska 

• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och 

• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med 
organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 
verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. 
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Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, 
ska 

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och 
yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med 
funktionsnedsättning, och 

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande 
insatser. 

 
Nuläge och bedömning 
Sedan några år tillbaka finns det en SYV-plan för Barn- och utbildning, den har 
börjat bli daterad och därför tas steg för att förbättra och förnya. De senaste åren har 
SYV-arbetet följts upp på kvalitetsdialogerna med rektorerna enskilt och visat att det 
sker arbete ute på varje enhet, detta behöver spridas och synliggöras. I år deltar 
Studie- och yrkesvägsledaren (Syv) för att ge en bild av var och till vilka program som 
eleverna söker sig till. En trend 2022 var att kockyrket blivit populärt här. Fler elever 
i Tomelilla än nationellt söker sig till yrkesförberedandeprogram. Det finns ett behov 
av arbetskraft i många av de branscherna, turism är ett exempel här nere i sydost som 
har problem med rekrytering.  

Arbetsmarknadsdagen genomfördes i våras, fler företag efterlyses och även 
kommunala verksamheter. 

Syv:en bokar in skuggningar till eleverna på olika program, vilket fungerar bra. 
Eleverna gör även ett test för att se var deras intressen ligger. Det upplevs som att 
nyanlända elever eller familjer med annat modersmål från vissa delar av världen har 
svårt att tycka att ett yrkesförberedandeprogram är ett bra alternativ för eleven. 
Ibland för att denna typ av skola inte finns i hemlandet, där man i stället går som 
lärling och studier innebär bara teoretiska studier.  

Det hade behövts fler företag i branscher med kompetensbehov som tog emot prao-
elever på högstadiet innan de väljer program.  

 
Utvecklingsområde 
Pedagogerna ska fylla i exempel på sina aktiviteter i en lista som finns i systemet Hej 
framtidsval. Dessa ska sedan finnas tillgängliga för alla, Syv:en bjuds in till 
ledningsmöte och uppföljning till våren. SYV-planen ska uppdateras till nästa läsår. 
Det finns ingen anställd Syv för åk f-6, det är en brist. 
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Betyg och bedömning 
 

Styrdokument 
Lgr 22 2.7 
Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella 
betygskriterier som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns 
ämnesspecifika betygskriterier för olika betygssteg.  

Mål  

Skolans mål är att varje elev  

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och  

• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 
bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.  

Riktlinjer  

Läraren ska  

• genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja 
elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,  

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 
muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera 
rektorn, ș med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera 
elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov, och  

• vid betygssättningen göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper i 
förhållande till de nationella betygskriterierna. 

 
Nuläge och bedömning 
Förskolans rektorer ingår numera i ett nätverk för bedömning av kvalitet i förskolan 
med andra skånska kommuner. Förskolan bedömer inte barnen på samma sätt som 
skolan men på utvecklingssamtalen sker en dialog kring varje barns utveckling. 

 

Samtliga skolenheter har påbörjat implementeringen av Lgr 22. Flera enheter gör 
gemensamma läsårsplaneringar för at underlätta arbetet under läsåret. Nya 
utbildningar i Infomentor genomförs för att underlätta ytterligare för lärarna. 

I de kursplaner som började gälla hösten 2022 är kunskapskraven ändrade. De har 
bytt namn till betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper och är mindre 
omfattande och detaljerade än tidigare. 
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En ny princip för betygssättning införs också. Den innebär att kravgränserna för 
betygen D-A inte längre är lika skarpa. På så sätt får lärare som sätter betyg större 
möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst 
motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E behålls 
regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier. 

Nytt i läroplanernas inledande delar 
Det finns läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och 
samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Syftet är att 
förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen. Det finns också nya 
formuleringar om annat värdegrundsarbete till exempel om att skolan ska motverka 
olika former av intolerans, våld och förtryck. 

De ändrade kursplanerna 
De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte 
och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen. Betygskriterierna 
och kriterierna för bedömning ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen 
och sätter betyg. På så sätt vill Skolverket bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i 
undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg. 

Fritidshemmen är på några enheter ett fokusområde för att komplettera skolan, 
ibland är organisationen ett hinder och ibland råder kompetensbrist, det är svårt att 
rekrytera behörig personal. Särskolan har ibland svårt att driva sin utveckling och 
omvärldsbevaka på grund av sin litenhet. 

 
Utvecklingsområde 
Fortsatt implementering av Lgr 22 och Infomentor. Utvecklingsarbete och 
organisatoriska förändringar kring några fritidshem. Mer samverkan med andra 
särskolor i andra kommuner för erfarenhetsutbyte. 

 

Övergång och samverkan 
 
Styrdokument 
Lgr 22 2.5  

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt 
med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och 
fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i 
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utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas 
utveckling och lärande. Skolan ska även samverka med de gymnasiala utbildningar 
som eleverna fortsätter till. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att 
förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar.  

Riktlinjer  

Läraren ska  

• i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer 
och fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om 
innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och 
progression i elevernas utveckling och lärande,  

• i samverkan med arbetslaget i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer 
och fritidshemmet förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför 
övergångar,  

• vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra 
anpassningar eller särskilt stöd, och  

• ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. 

 
Nuläge och bedömning 
Övergången mellan förskolan och förskoleklassen upplevs fungera bra. Nytt för i år 
blir att de fristående förskolorna i tätorten kommer att delta i de gemensamma 
aktiviteterna som görs före skolstart. Rutinerna för övergången mellan pk 6 och 7 
fungerade bättre 2022 men behöver skruvas lite till på. 

 

Utvecklingsområde  

Ytterligare avstämning mellan åk 6-7, bland annat gällande tidigare sårbarheter hos 
elever som hanterats av f-6 skolorna och inte längre är ett bekymmer men som kan 
dyka upp igen vid förändringar. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 6 Dnr FN 2022/100 

Beläggning på OB-omsorgen Nattviolen 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden har bett om en rapport angående beläggningen på ob-omsorgen 
Nattviolen och var vårdnadshavarna arbetar.  

Ob-omsorgen Nattviolen finns på Ängens förskola och är öppet kvällar, nätter och 
helger. Nattviolen är en omsorg och inte en förskola vilket betyder att den inte har 
ett pedagogiskt uppdrag eller att det krävs att det finns utbildade förskollärare 
anställda.  

Ob-omsorg är inte obligatoriskt för en kommun att erbjuda. 

Rapporten innehåller en beskrivning av varje familjs situation och barnens behov av 
omsorg vidare även statistik över beläggning och inställda omsorgstillfällen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Att vårdnadshavare ställer in omsorgstillfällen med kort varsel gör att Nattviolen 
ibland har för mycket personal schemalagd, vilket kan få ekonomiska konsekvenser. 
Personal har rätt till att känna till sitt schema två veckor före och blir det 
förändringar efter detta blir det en kostnad. Verksamheten är noggrann att informera 
vårdnadshavare om denna situation för att förhindra sena ändringar. 

Barnperspektivet 
Att ge vårdnadshavare möjlighet att vara oberoende av andra människors goda vilja 
för barnomsorg ger möjligheter till arbete. Att barn har vårdnadshavare som kan 
försörja familjen är av vikt.  

Miljöperspektivet 
Barn och utbildning kan inte se några konsekvenser gällande detta perspektiv. 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 6 forts. 

Uppföljning 
OB-omsorgen följs upp i budgetarbetet och på kvalitetsdialoger. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, handlingsid: Fn 2023.133. 

Rapport beläggning på ob-omsorgen Nattviolen, handlingsid: Fn 2023.41. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 

Skolchef Johan Holmqvist 
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Beläggning på OB-omsorgen Nattviolen 
 

 

Redovisning av antal barn, födelseår, familjeförhållanden, vårdnadshavares typ av 
arbete och behov av omsorg. 

Familj Födelseår Boende med 1 
eller 2 
vårdnadshavare 

Vårdnadshavares 
arbetsgivare 

Behov 

Barn 1 
Barn 2 

-17 
-15 

Vh 1 Assistansbolag Natt och dag, 
vardag och 
helg 

Barn 3 
Barn 4 
Barn 5 

-18 
-18 
-17 

Vh 1 Vård och 
omsorg, 
Tomelilla 
kommun 

Natt och dag, 
vardag och 
helg 

Barn 6 -21 Vh 1 Handel Tidig 
morgon, tidig 
kväll 
vardagar 

Barn 7 
Barn 8 

-17 
-21 

Vh 1 
(Vh 2 sjuk) 

Industri Tidig 
morgon, 
vardag 

Barn 9 
Barn 10 

-15 
-21 

Vh 1 
 

Sus Region 
Skåne 

Tidig 
morgon, 
vardagar 

Barn 11 
Barn 12 

-16 
-19 

Vh 1 Maskinförare Tidig 
morgon, 
vardagar 

Barn 13 -14 Vh 1 Restaurang Dag helg 
Barn 14 -16 Vh 1 Lokalvård, 

handel 
Kväll, vardag 
Dag, helg 

Barn 15 -18 Vh 1 Handel Tidig kväll, 
vardagar 
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Barn 16 -16 Vh 1 Assistansbolag, 
boende 

Natt och dag, 
vardag och 
helg 

Barn 17 -21 Vh 1 Handel Tidig kväll 
vardagar 

Barn 18 
Barn 19 

-19 
-21 

Vh 1 Restaurang Dag, helg 

Barn 20 
Barn 21 

-17 
-19 

Vh 1 och vh 2 Asfaltsanläggare 
Assistansbolag 

Tidig 
morgon, natt 
vardagar, 
helg 

Barn 22 -19 Vh 1 Assistansbolag Dag, natt, 
vardag, helg 

Barn 23 -21 Vh 1 Assistansbolag Sen kväll, 
vardagar, 
dag, sen kväll 
helg 

Barn 24 -19 Vh 1 Assistansbolag Sen kväll, 
vardag, 
dag, sen 
kväll, helg 

Barn 25 -17 Vh 1 Vård och 
omsorg 
Tomelilla 
kommun 

Dag, helg 
 

 
 
Statistik gällande beläggning 2022 v 41-48(Omsorgstillfälle = 1 barn/1 pass) 

Under mätperioden har 1 vårdnadshavare varit sjukskriven, vars barn (3st) har 4–5 
nattpass i veckan.  
Arbetspass utan barn på morgontid (05:15-06:00) redovisas separat. Nattviolen köper 
2h personal på Ängens förskola. 
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Vecka 
2022 

Antal in-
skrivna 
barn 

Omsorgs-
tillfällen 
totalt 

Inställda 
omsorgstillfällen 
totalt % 

Arbetspass 
utan barn  

Arbetspass 
utan barn 
morgon 

41 24 52 37% 0 0 

42 24 56 32% 0 0 

43 24 58 31% 1 0 

44 24 70 30% 0 0 

45 24 53 26% 2 0 

46 24 71 30% 3 2 

47 24 63 25% 8 0 

48 25 65 26% 4 1 
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 Familjenämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
13 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnau § 7 Dnr FN 2022/3 

Anmälningsärenden december 2022-
januari 2023 

Familjenämndens arbetsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Ks § 138/2022 Kostnader 2022-2023. 

• Kf § 142/2022 Inkallelseordning 2023-2026. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: Fn 2023.134. 

Ks § 138/2022 Kostnader 2022-2023, handlingsid: Fn 2022.3549. 

Kf § 142/2022 Inkallelseordning 2023-2026, handlingsid: Fn 2022.3697. 

_________ 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 138 Dnr KS 2022/163 

Kostnader 2022-2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppmana nämnder och verksamheter att tidigarelägga 
planerade insatser och inköp för 2023 till verksamhetsåret 2022 när så är möjligt. I 
det fall följsamhet mot beslutet leder till underskott på nämndnivå ska krav att 
återställa underskottet inte ställas. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun prognosticerar i likhet med andra kommuner för lågkonjunktur 
och fortsatt hög inflation samt högt kostnadsläge under 2023. Detta får effekter på 
skatteunderlag och kommunens egna kostnader för både verksamhet och åtaganden 
såsom pensionsskulden. Utifrån att Tomelilla kommun efter delårsrapporten 
prognosticerar ett resultat väsentligt över budget, 41,5mkr mot tidigare 16,5 mkr, för 
verksamhetsåret 2022, finns utrymme att tidigarelägga 2023 års planerade insatser 
och inköp till verksamhetsåret 2022 utan att respektive nämnd ska belastas av ett 
eventuellt underskott på nämndnivå, och med bibehållen god måluppfyllelse när det 
gäller god ekonomisk hushållning på kommunövergripande nivå.  

Ekonomiska konsekvenser 
Tidigareläggning av planerade insatser och inköp för 2023 till verksamhetsåret 2022 
kommer att innebära ett lägre resultat för 2022 motsvarande insatsernas och 
inköpens sammanvägda kostnad.  

Prognosen är att resultatet för 2022 trots tidigareläggning av insatser och inköp 
kommer överstiga budgeterat resultat väsentligt.  

Enskild nämnd kan komma att uppvisa ett negativt resultat vid årsredovisningen. 

Måluppfyllelsen kopplat till god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2022 
kommer vara fortsatt hög 

Förutsättningarna för nämnder och förvaltningar att nå målen för 2023 ökar.  

 

Barnperspektivet 
I det fall beslutet möjliggör insatser och inköp som annars inte hade varit möjliga 
utifrån den ekonomiska prognosen 2023 stärker beslutet barnperspektivet.  

80



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 138 forts. 

Miljöperspektivet 
I det fall beslutet möjliggör insatser och inköp som annars inte hade varit möjliga 
utifrån den ekonomiska prognosen 2023 stärker beslutet miljöperspektivet.  

 

Uppföljning 
Beslutets effekter följs upp i samband med kommunens årsredovisning för 
verksamhetsåret 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppmana nämnder och förvaltningar att tidigarelägga 
planerade insatser och inköp för 2023 till verksamhetsåret 2022 när så är möjligt. I 
det fall följsamhet mot beslutet leder till underskott på nämndnivå ska inte 
underskottet belasta nämnden ifråga.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tf ekonomichef Mariana Vikström, handlingsid: Ks 2022.3325. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar att sista meningen i beslutstexten förtydligas på följande sätt: 
” I det fall följsamhet mot beslutet leder till underskott på nämndnivå ska krav att 
återställa underskottet inte ställas”. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt Sara 
Anhedens (S) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 

Samtliga nämnder 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 142 Dnr KS 2022/174 

Inkallelseordning 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att följande regler angående ersättares inkallande till 
tjänstgöring ska gälla för nämnder, styrelser, utskott med mera som väljs av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder: 

Ersättare i nedan angiven partigruppsordning: 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, L, C 

Socialdemokraterna S, V, MP, C, L, KD, M, SD 

Moderaterna  M, C, KD, L, SD, S, MP, V 

Centerpartiet  C, M, L, KD, S, MP, V, SD 

Vänsterpartiet V, MP, S, C, L, M 

Miljöpartiet  MP, V, S, C, L, M, KD 

Liberalerna  L, KD, C, M, S, MP, SD, V 

Kristdemokraterna KD, M, L, C, SD, S, MP, V 

  

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de är upptagna i valprotokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6:17 ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas 
tjänstgöringsordning. 

På uppdrag av de i kommunfullmäktige representerade partiernas gruppledare har ett 
förslag skrivits fram. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att följande regler angående ersättares inkallande till 
tjänstgöring ska gälla för nämnder, styrelser, utskott med mera som väljs av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder: 

Ersättare i nedan angiven partigruppsordning: 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, L, C, S, V, MP 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 142 forts. 

Socialdemokraterna S, V, MP, C, L, KD, M, SD 

Moderaterna  M, C, KD, L, MP 

Centerpartiet  C, M, L, KD, S, MP, V, SD 

Vänsterpartiet V, MP, S, C, L 

Miljöpartiet  MP, V, S, C, L, M, KD 

Liberalerna  L, KD, C, M, S, MP, SD, V 

Kristdemokraterna KD, M, L, C, SD, S, MP, V 

  

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de är upptagna i valprotokollet. 

Beslutsunderlag 
Förslag på inkallelseordning, handlingsid: Ks 2022.3476. 

Förslag på inkallelseordning, handlingsid: Ks 2022.3593. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Emil Ekstrand (M) föreslår följande inkallelseordning för Moderaterna: M, C, KD, L, 
SD, S, MP, V 

Per Gustafsson (SD) föreslår följande inkallelseordning för Sverigedemokraterna: 
SD, M, KD, L, C 

Linda Ekelund (V) förslår följande inkallelseordning för Vänsterpartiet: V, MP, S, C, 
M 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Emil Ekstrands (M), Per Gustafssons (SD) och Linda Ekelunds (V) förslag. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen  

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 142 forts. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Valnämnden 

Krisledningsnämnden 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

Österlenhem AB/Tomelilla Industriaktiebolag 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Kanslichef Johan Linander 

Kommunsekreterare Thomas Lindberg 

Nämndsekreterare Therese Stendahl 

Nämndsekreterare Olof Hammar 

Nämndsekreterare Johanna Kandell 

Nämndsekreterare Anna Silver 
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 Familjenämndens myndighetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Fnmu § 16 Dnr FN   

Redovisning av anmälningsärenden 
november 2022 - IoF 

Familjenämndens myndighetsutskotts beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
 

Placering av barn och unga november 2022 
Kön Plats Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings 
-avslut 

Flicka 
LVU 

SIS Ryds Brunn  

Samskapa 

 

SIS Lidköping 

 

SIS Fjugsta 

 

 

 

 

 

202 500 kr 

2021-07-13 

2022-03-12 

 

2022-04-28 

 

2022-08-18 

2022-03-11 

 

2022-04-27 

 

2022-08-14 

Flicka Vejbyhem 
Stödboende 

47 700 kr 2021-12-27  

Flicka Gryning 

 

M-gården 

 

 

105 000 kr 

2022-02-03 

 

2022-06-13 

2022-06-13 

Pojke Gryning 

 

M-gården 

 

 

105 000 kr 

2022-02-03 

 

2022-06-13 

2022-06-13 

Pojke V&B Högelid 123 380 kr (okt) 

119 400 kr (nov) 

2022-04-07  
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 Familjenämndens myndighetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 16 forts. 
 
Extern öppenvård 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings 
-avslut 

Pojke Hassela 30 382 kr (okt) 

29 001 kr (nov) 

2021-12-15  

 

Placering i kontrakterat jourfamiljehem 
Kön HVB/SIS Kostnad/mån Placerings-

start 
Placerings-
avslut 

Flicka Barn och omsorg i 
Sverige  

66 000 kr 

 

2022-03-14  

Pojke Kurera hem 94 500 kr 2022-04-22  

 
Statistik fattade beslut, augusti - november 2022 
Beslut Aug Sep Okt Nov 
Startade utredningar  
(anmälan och ansökan) 

14 22 14 16 

Avslutade utredningar med insats 2 2 1 1 

Avslutade utredningar utan insats 4 1 1 1 

Förlängd utredningstid 11:2 0 0 0 1 

Uppföljning utredning 11 kap § 4a 
SoL 

0 0 0 0 

Nerlagda utredningar 0 0 0 0 

Övervägande om fortsatt vård 6 kap 8 
§ SoL 

5 1 2 0 

Vård enligt LVU 1 0 0 0 

Avslag om vård enligt LVU 0 0 0 0 
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 Familjenämndens myndighetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 16 forts. 

 

Vård enligt LVU upphör 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
SoL 

1 1 0 0 

Placering i akuthem/HVB-hem SoL 0 0 0 0 

Placering i stödboende/utsluss 0 0 0 0 

Placering i jourhem/familjehem enligt 
LVU 

0 0 0 1 

Placering i akuthem/HVB-hem enligt 
LVU 

0 0 0 0 

Placering SIS enligt LVU 0 0 0 0 

Beviljat strukturerat 
öppenvårdsprogram 

2 9 7 8 

 
Statistik fattade beslut SoL och LVM, augusti - november 2022 
Beslutstyp Aug Sep Okt Nov 
Lex Sarah utredningar 0 0 0 0 

     

Ekonomiskt bistånd      

Utred. ek. bistånd enligt 11 kap 1 § 
SoL 

7 11 14 15 

Avsluta utredning ek. bistånd 11 1 8 10 

Lägga ner utredning ek. bistånd 2 4 5 9 

Försörjningsstöd 4 kap. 1 § SoL 83 87 82 79 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 49 39 26 34 

Arbetsförberedande insatser 10 6 3 7 

Avslag 4:1 SoL 59 53 51 57 

Överklagan rätt tid 1 4 0 2 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 
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 Familjenämndens myndighetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 16 forts. 

 

Yttrande över överklagat beslut 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

2 

Ändring överklagat beslut 0 1 0 0 

     

Familjefrid     

Utredning 11:1 ansökan 1 2 1 0 

Avsluta utredning 0 0 1 1 

Lägga ner utredning 0 3 0 0 

Öppenvård familjefrid 1 0 2 0 

Försörjningsstöd 4 kap 1 § SoL 0 0 0 0 

Livsföring övrigt 4 kap 1 § SoL 0 0 0 0 

Avslag 4:1 SoL 0 0 0 0 

     

Vuxenenheten     

Inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL 0 0 0 0 

Avsluta utredning 1 0 1 0 

Utredning yttrande/upplysningar 0 0 0 0 

Avsluta utredning - avslag 0 0 0 0 

Inleda utredning 7 § LVM 2 0 1 0 

Avsluta utredning LVM § 11 0 0 0 0 

Omedelbart omhändertagande enligt 
13 § LVM 

0 0 0 0 

Ansökan om vård enligt 11 § LVM 0 0 0 0 

Placering LVM hem 25 §  0 0 0 0 

Placering HVB hem 27 § 0 0 0 0 

Placering HVB hem - missbruk 0 0 0 0 

Placering HVB hem övriga vuxna 0 0 0 0 

Yttrande körkortsförordning 3:8 0 0 0 0 
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 Familjenämndens myndighetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 16 fort. 

 

Yttrande körkortsförordning 5:2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Öppenvård vuxen 0 0 0 0 

Avslag öppenvård 0 0 0 0 

Överklagan 0 0 0 0 

Överklagan avvisas 0 0 0 0 

Yttrande över överklagat beslut 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

     

Bostadskontrakt      

Inleda utredning 11 kap 1 § SoL 1 2 0 0 

Avsluta utredning 0 2 0 0 

Beviljade andrahandskontrakt 0 1 0 0 

Avslag 4:1 0 0 1 0 

Överklagan rätt tid 0 0 0 0 

Ändring av överklagat beslut 0 0 0 0 

 
Delegeringsbeslut, november 2022 
6 st delegeringsbeslut – Charlotte Rosdala, ordförande familjenämnden; en utredning 
gäller vuxen person som beviljas fortsatt Hassela, 2 st ansökningar om fastställan av 
flyttförbud till Förvaltningsrätten, ett omedelbart omhändertagande jml LVU samt 
ett placeringsbeslut i jourhem gällande samma barn. Slutligen ett yttrande till 
Kammarrätten gällande överklagan om LVU vård.   

Delegeringsbeslut december 2022 
2 st delegationsbeslut – Liliana Pekalska, enhetschef barn och familj, företräder 
familjenämnden gällande överflytt av vårdnad enligt 6 kap 8§ föräldrabalken.  
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 Familjenämndens myndighetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
9 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 16 forts. 
 
Domar och beslut, november 2022 
Inga inkomna domar i november månad.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, administratör Jenny Delfin, handlingsid: Fn 2023.73. 

Placeringar, november 2022., handlingsid: Fn 2023.74. 

Familjehem, särskilt förordnad vårdnadshavare och ensamkommande barn 
november 2022, handlingsid: Fn 2023.75. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Individ och familjeomsorg, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Familjenämnden 

Handläggare: Jenny Delfin  
Titel: Social administratör 
E-post: Jenny.Delfin@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

    
 
Datum 19 januari 2023 

 

Redovisning statistik och kostnader, 
tertial 3, september-december 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av kostnader och statistik för september-december 2022 gällande 
individ- och familjeomsorgen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administratör, Jenny Delfin den 19 januari 2023. 

Redovisning statistik, tertial 3, september-december 2022, administratörer Camilla 
Ohlsson och Jenny Delfin, handlingsid: Fn 2023.223. 

 

Individ och familjeomsorg  

 

Jenny Delfin 

Social administratör 

  

  

91



Redovisning avseende 
kostnader och statistik
Individ – och familjeomsorgen – FN 2023-01-27

Tertial 3: Sep - Dec
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2023-01-20 2

Försörjningsstöd
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2023-01-20 3
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2023-01-20 4
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Utbetalt bistånd Utbetalt försörjningsstöd per månad

2020 2021 2022

Har flera individer som gått ut i anställning, och hushållen därmed blivit självförsörjande. Vi har identifierat flera långtidbidragsärende som varit aktuella i mer 
än 5 år, där vi aktivt fokuserar på att få ut dem i annan försörjning. Vi har flera individer som fått igenom sjukersättning efter många år på försörjningsstöd. 
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2023-01-20 5
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2023-01-20 6
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De vanligaste orsakskoderna under sep – dec år 2022
Fördelat på antal unika beslut
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De vanligaste orsakskoderna under sep- dec år 2021
Fördelat på antal unika beslut

Fortsatt stor andel som är sjukskrivna utan rätt till sjukersättning. 
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2023-01-20 7
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ÄRENDE

Antal nya ärenden inom försörjningsstöd
2020 2021 2022

Går inte att utläsa i 
Combine hur många 
ärenden som är 
nyansökningar då även 
migrerade löpande 
ärenden medföljer. 

Har ännu inte märkt av något stor ökning av nya ärende som inkommer pga väldigt dyra elräkningar. 
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2023-01-20 8

Arbetsmarknadsenheten
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2023-01-20 9
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ANTAL UNIKA 
INSATSER

Antal nya insatser på AME
2020 2021 2022

Ser en trend i att de som remitteras till AME står långt ifrån arbetsmarknaden. Många som parallellt med planering på AME även är deltidssjukskrivna. 
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2023-01-20 10
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Avslutsorsaker avseende unika insatser på AME 
under sep - nov

2022 2021

Går inte att ta fram 
statistiken för 
december i Combine

De som går till anställningar går både till reguljära anställningar samt lönebidragsanställningar. AME har skapat bra dialoger med flera företagare som lett till att deltagare fått anställning där. 

AME har deltagit på näringslivsfrukostar vilket är ett tillfälle att komma i kontakt med våra egna företagare, och se vilka behov de har av resurser för att kunna matcha med våra deltagare. 
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2023-01-20 11

Familjefrid
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2023-01-20 12
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Antal unika
ärende

Antal pågående familjefridsärenden

2020 2021 2022

Ökad förmåga att möta behoven på i kommunens regi genom internetbaserat arbete våld i nära relation: IVIN – som medarbetare gått
utbildning i.
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Minskning i pågående placeringar i skyddat boende. 

104



14 uppdrag är skickade till familjevåldsenheten under perioden 

januari – december 2022

2023-01-20 14

Familjevåldsenheten öppenvård

Pågående insatser både med utövare (samtal om våld) och utsatt (samtal om 
frihet) i den egna öppenvården. 
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2023-01-20 15

Solhuset
Vuxenenheten
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2023-01-20 16
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• Inga LVM – placeringar under år 2020

• 1 LVM – placering under år 2021 – placering under perioden
jan – dec till en kostnad om 834 300 kr

• 0 LVM – placeringar under 2022

2023-01-20 18

LVM – placeringar

Hög kompetens hos medarbetare ger LVM-förebyggande effekter.
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2023-01-20 19
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2023-01-20 21
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3 uppdrag är skickade till vuxenenheten under perioden 

Januari - december 2022

2023-01-20 22

Vuxenenheten öppenvård 
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2023-01-20 23

Barn och familj
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2023-01-20 24
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2023-01-20 25
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ANTAL UNIKA ANMÄLNINGAR / ANSÖKNINGAR 

Antal inkomna anmälningar och ansökningar under januari - december
2020 2021 2022

I Combine går det inte att ta ut statistik för olika 
ålderskategorier. 

Antalet inkomna anmälningar och ansökningar har minskat i jämförelse med år 2021 och 2020. 
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2023-01-20 27
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De vanligaste orsakskoderna under januari – december år 2021
Antal unika anmälningar
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De vanligaste orsakskoderna under januari - december år 2022
Antal unika anmälningar

Antalet anmälningar avseende bristande omsorg, vanvård fysisk och psykisk har minskat i jämförelse med förra året under samma period. 
Även antalet anmälningar avseende beteendeproblematik socialt nedbrytande har minskat i jämförelse med förra året under samma period. 
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Antal unika
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Antal placeringar på HVB / SIS 
månadsvis år 2022

LVU SoL - placering Extern öppenvård

Det finns ett flertal familjer med komplex problematik som är kända inom socialtjänsten sedan en lång tid tillbaka där frivilliga insatser inte varit 
tillräckliga. Antalet placeringar enligt LVU har minskat, med en placering jämfört med tertial 2. Vi arbetar med hemmalösningar så långt det är 
möjligt då dessa oftast ger bäst resultat i familjerna.      
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Kostnader avseende placeringar
på HVB / SIS månadsvis år 2022

HVB / SIS Extern öppenvård

Hemmabaserade lösningar istället för externa placeringar samt ekonomisk medvetenhet ger resultatet ovan.  
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Familjerätt
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2023-01-20 34
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Antal pågående ärenden
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Inklusive alla faderskapsärenden & familjerätt.

Fr.o.m 1 jan 2022 fastställs faderskap genom Skatteverkets digitala faderskapsbekräftelse för sammanboende par som själva kan registrera faderskap.   
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Balder
Öppenvården
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2023-01-20 37
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2022: Endast uppgifter från Treserva t.o.m 2022-05-31, 
har ej gått att få fram uppgifter i Combine. 
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