
Tomelilla kommun
Kommunstyrelsen

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 22 maj 2019 kl. 14.00

Plats: Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Ändringar i föredragningslistan
2 Dialoger och informationsärenden 2019/1 3
3 Informationsärende - Ordförandebeslut angende 

remissvar gällande undersökningstillstånd enligt 
minerallagen för området Måsalycke nr 103

2019/71 4 - 11

4 Informationsärende - Revisorernas arbetsordning 
2019-2022

2019/26 12 - 23

5 Internbudget kommunledningskontoret, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2019

2019/77 24 - 30

6 Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i 
Tomelilla kommunförvaltning (SAM) 2018

2019/97 31 - 39

7 Tillämpning av sotningsindex 2018/204 40 - 41
8 Sotningsfrister 2019/36 42 - 45
9 Ändrade taxor för tillsyn av receptfria läkemedel, 

folköl, tobak och liknande produkter
2018/204 46 - 60

10 Flytt av ansvar för måltidsfrågor från 
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden

2018/158 61 - 77

11 Lokalförsörjningsplan 2018/197 78 - 98
12 Krisledningsplan för Tomelilla kommun vid kriser 

och extraordinära händelser
2017/58 99 - 123

13 Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid 
stora olyckor och katastrofer  

2019/107 124 - 
128

14  Redovisning av trafiksäkerhetsuppdrag 2018/194 129 - 
144

15 Återkallande av planuppdrag för Lejonet 1 & 2, 
Tjustorp 2:105, Östra Industriområdet och Norra 

2019/94 145 - 
146
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Tomelilla kommun
Kommunstyrelsen

Industriområdet. 
16 Förbundsordning och reglemente för Sydöstra 

Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
2019/104 147 - 

160
17 Årsredovisning för 2018 samt delårsrapporter - AV 

Media Skåne
2018/342 161 - 

197
18  Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
2019/85 198

19 Årsredovisning Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (Finsam) 2018

2019/96 199 - 
223

20 Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - 
Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB)

2019/98 224 - 
243

21 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
1:a kvartalet 2019

2019/105 244 - 
245

22 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 1:a kvartalet 
2019

2019/106 246 - 
247

23 Avsägelse från Magnus Nilsson (C) som ledamot i 
vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån

2018/286 248

24 Anmälningsärenden ksau 24 april 2019 2019/2 249 - 
250

25 Anmälningsärenden ksau 8 maj 2019 2019/2 251

Per-Martin Svensson (M) Johan Linander
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-182 53 Johan Linander
E-post: kommun@tomelilla.se
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- och 
fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Britt Ekstrand
Assistent
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
britt.ekstrand@tomelilla.se

Tomelilla den 15 maj 2019 Dnr KS 2019/1

Kommunstyrelsen

Dialoger och informationsärenden kommunstyrelsen 
den 22 maj 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger dialoger och informationsärenden till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunchef Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor

- Kvalitetsfrågor
- Rapport måltidsutredning/taxor vård och omsorg

2. Kommuninvests Emil Mobäck presenterar verksamheten kl. 14.00
3. Skolchef Bengt Persson

- Barnkonventionen som svensk lag
4. Näringslivsstrateg Daniel Jonsgården

- Borgeby fältdagar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen den 15 maj 2019.

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

Ksau § 91 Dnr KS 2019/71

Informationsärende - Ordförandebeslut angående 
remissvar gällande undersökningstillstånd enligt 
minerallagen för området Måsalycke nr 103 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Det har inkommit en ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen 
för området Måsalycke nr 103 i Tomelilla kommun.

Svenska Sandprodukter AB har den 19 december 2018 ansökt om 
undersökningstillstånd för området Måsalycke nr 103 i Tomelilla kommun. 
Om ett undersökningstillstånd beviljas innebär det en ensamrätt för 
tillståndshavaren att kartlägga berggrundens egenskaper i syfte att ta reda på 
om det finns en fyndighet inom det aktuella området.

Ansökan avser koncessionsmineralerna Titan och Zirkonium. 

Det aktuella området är enligt ansökan 4,46 hektar stort och genom området 
rinner Björnbäcken som rinner ut i Tunbyholmssjön. 
Den västra gränsen ligger 175 meter från bostadshus, enligt ansökan kommer 
inget arbete ske närmare än 200 meter från huset. 

Tomelilla kommun har granskat handlingarna och har följande 
synpunkter avseende underlaget: 

Risken för påverkan på grundvatten, sjöar, vattendrag och markområden är 
inte bedömt eller definierat i ansökan. Medför planerade åtgärder att gällande 
miljökvalitetsnormer för vatten försämras, ska inte åtgärden godkännas.

4



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

§ 91 forts.

Undersökningstillståndet är inget undantag från andra lagar och regler. Vilka 
prövningar som krävs beror på vilken typ av arbete som ska utföras och var. 
Tillståndshavaren måste ta reda på vad som krävs och se till att alla krav är 
uppfyllda innan arbetet påbörjas. Påverkan på grundvatten och andra 
vattenmiljöer ska beaktas. Det kan inte nog betonas att vatten är vårt 
viktigaste livsmedel.

Enligt Översiktsplanen och tidigare politiska ställningstagande motsätter sig 
kommunen all prospektering, provbrytning och brytning av mineraler och 
andra värdefulla ämnen. Tomelilla kommun motsätter sig att Svenska 
Sandprodukter tilldelas undersökningstillstånd. 
  
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut: Svar på remiss - Ansökan om undersökningstillstånd 
enligt minerallagen (1991:45) för området Måsalycke nr 103 i Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2019.1312.
Remiss - Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) 
för området Måsalycke nr 103 i Tomelilla kommun, Skåne län, Dnr BS 200-
1-520-2018, handlingsid: Ks 2019.932.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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BERGSSTATEN

REMISS sid 1(L)

2019-o3-2r
Dnr BS 200-1-520-2018

Länsstyrelsen i Skåne län

Tomelilla Kommun

Angående ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för
området Måsalycke nr 103 i Tomelilla kommun , Skåne län

Sökanden och vad ansökan avser

Svenska Sandprodukter AB har den 19 december 2018 ansökt om undersökningstillstånd
lor området Måsalycke nr 103 i Tomelilla kommun. Om ett undersökningstillstånd
beviljas innebär det en ensamrätt fiir tillståndshavaren att kartlägga berggrundens
egenskaper i syfte atttareda på om det finns en Srndighet inom det aktuella området.

Remissinstanser vid ansökan om undersökningstillstånd
Enligt 3 $ tredje stycket mineralfiirordningen (1992:285) ska länsstyrelsen och
kommunen ges tillfiille att inom viss tid yttra sig över en ansökan som avser
undersökningstillstånd. Av fiärde stycket framgår att även Sametinget ska ges tillfiille att
yttra sig inom viss tid när ansökan om undersökningstillstånd avser ett område som
används lor renskötsel.

Synpunkter över ansökan

Genom denna remiss bereds remissinstanserna möjlighet att lämna synpunkter över
ansökan. Synpunkter över ansökan kan avse skäl som talar ftir eller emot att bevilja det
sökta tillståndet. Sådana skäl kan t ex van att ansökan kan beviljas men att vissa
åtgärder bör undvikas, eller erinringar mot ett beviljande eftersom undersökningsarbete
inom området bedöms kunna medfiira påverkan på allmänt eller enskilt intresse eller att
det loreligger något hinder mot undersökningsarbete.

Eventuella synpunkter över ansökan ska ha kommit in till Bergsstaten senast den 18 april
20t9.

Cecilia Lund

Bifogas:

Kopia av ansökningshandlingarna

I

Bergsstaten
Varvsgatan qt, gl Z ZZ tUtt it
Tel. 0920-23 79 00

Org.nr:20210O-2528
www. bergsstaten.se
Registrator: mineinspect@bergsstaten.se

Bg nr:

5803-4L74 Avgifter
232-8474 Säkerheter
5050-7821 Mineralersättning
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Tiil
Bergsstaten
Varvsgatan 41
972 32 Luleå

Ansökan ska inlämnas i ett ur}de$Rilvet exengar och helst
dessLtom etektronlskt

Härmed ansöker vi om undersökningstillstånd enligt minerallagen på grundval av
foljande uppgifter.

avsar nägot av sun anggs un:
de rs ö k n I ng s ti il st ä r6et, om det bevillas, atl omfatta samtilga Nneral som arges där om inte söRaden begär annat,

Vilken att anta att en leda till av koncessionsmineral?
Borrningar inom Måsalycke 101 (2018) indikerar att enfi-zt mineraliseringen fortsåtter in det ansökta undersökningstillståndet

4,46 a,l,lt,J

Elanketten används fff andft ansökningar än avseerd,e olja, gas och cliamant.
LB02 Ansökan om undersökningstillstånd Utg. 4

Sökandens namn, adress och telefonnummer

Svenska Sandprodukter AB
Organ isations n umm er

556992-1595
E-post

filjansson @gmail.com
Föreslagen benämning på det uV" området

Måsalycke 103
Områdets belägenhet (kommun ach län angesl}

Tomelilla, Skåne

Titan och Zirkonium
avser följande koncessionsm

Områdets avqränsnino

Områdat ska avgränsa$ av räta linjer. Hömpunaterna nunterag
löpande madsols. Oeras N-kmrdinaler och E"koordinater atl4l6s i
SWEREF 99TM;

Kooilinatqna kan altemativt redovisas i en säBkild bilaga,

Hörnpunkt nr N-koordinat E-koordinat

1 6162400 444350

2 6162304 444925

3 6162154 445200

4 6162121 445200

5 6162233 444925

6 6162373 444350

7
8

Kartbrad:2D SO
En översiktskarta, dår området inritats, bifogas.
Forn&tet W vara A4 etter A3. Kaftbtadets beteckning anges, tilt
exe$pd 238 SO,

Områdets storlek, hektar med två
decimaler

Ansökningsavqift, kronor

500
Nwöknlngsavgift ska betalas ofll€delbaft ,
d.v.s. sarftMgl nBd att ansökan lännas in. An-
sökntuVsavgffien är W kranat @r päWat
qrytlcle om 20& hektar:

Undersökningsavgift, kronor

100
Ufttorsökn@Eavgtfr tM 20 kronor för vade
päWat hektar ska dessdolll öefalas ay sö,
kanelan. Avgiften ska betalds I fd'skcft @h se:
east el n6nad oner ansökningsdagp'n:
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Samtliga berörda fastighetsägare, deras adresser oeh fastigheter entigt lantmäteriets fastighetsregister ska redavisas
noggrant. Även andra berörda sakägare ska redovisas med namn, adress och den rättighet de innehar,
Uppgifterna kan redovisas i en särskild bilaga men ska alltid redovisas i den ordning som följer av tabellen nedan,

En karta med aktuell fastighetsindelning ska bifogas ilvå exemplar. Kartan ska vara iskala om minst 1J0 AAA. En
mindre skala, t.ex. 1:20 00A, bör väljas om kaftformatet däigenom blir mer hanterligt och väsentlig informatlon därmed
inte gär förtarad. På kartan ska grånserna för det ansökta undersökningsområdet markeras tydligt. Områclets hörnpunk-
ter ska numreras sä att de motsvarar de hörnpunkter som angetts i ansökan. Fastighetsgränser, fastighetemas regis-
terbeteckningar samt ods- ach terrängnamn ska också framge rydligt. På kaftan ska dessutom linnas referenspunktef
med koordinater angivna i SWEREF 99 TM, en skalstoek och en nonpil. Kaftan ska vara undedecknad av den som an:
svarar för dess upprättande.

Berörda fastigheter, fastighetsägare och andra sakägare

Agare enligt lagfart
/rättiohetsinnehavare

Adress (och ev. c/o-adress) Postnummer & ort Fastighetsbeteckning / be-
nämninq av rättiqhet

BERGSTRAND, ANNA INGER RoSK|LDEVÄGEN 1g A LcH 1201 217 46 MALMÖ TUNBYHOLM 1:39

Klingspor, Anna-Karin Parkvilla Snogeröd Pugerups Gård 319 243 95 Höör TUNBYHOLM 1:69

lnom det ansökta undersökningsområdet finns: Om ett skyddat område linns bör omrädets namn i före:
komrande fall anges, alternativt endast Jg, Qm gtt skyd:
dat område inte finns anges Nei'

Område som används [ör renskötsel
Nej

Nationalpark eller område som en statlig myndighet hos re-
geringen har begärt skall avsättas till nationalpark Nej
Naturreservat med föreskrifter som i något avseende kan
gälla undersökningsarbete Nej
Kulturreservai med föreskrifter som i något avseende kan
gälla undersökningsarbete Nej
Natura 2000-område enligt reglerna i 7 kap. 2Ba - 29b SS

miljöbalken (1 998:808) Nej
Område inom 200 meter från skyddsobjekt enligt skyddsla-
gen (2010:305) Nej
Kyrkogård eller annan begravningsplats

Nej
Så kallat obrutet fjällområde enligt 4 kap. 5 S miljöbalken

Nej
Område inom 30 meter från allmän väg enligt fastställd
vägplan) eller 30 meter från järnväg eller kanal för allmän
trafik eller 30 meter från allmän flyqplats

Nej
Område inom 200 meter från bostadsbyggnad

Ja
Område inom 200 meter från kyrka, annan samlingslokal,
undervisningsanstalt, hotell eller pensionat, eller inom 200
meter från vårdanstalt, elevhem eller liknande inrättning om
den är avsedd för mer än 50 personer

Nej

Område inom 200 meter från elektrisk kraftstation eller in-
dustriell anläggning Nej
Område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt
plan- och bygglagen (2010:900) Nej
Raketskjutfältet Esrange i Kiruna kommun

Nej
Andra undersökningsiillstånd eller bearbetningskoncessio-
ner enligt minerallagen eller lagen om vissa torvfyndigheter
(1 985:620)

Nej
Område med förbudsär enligt 2 kap. I S minerallagen

Nej

a)8
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Kontaktperson hos sökanden

Sökandens underskrifU Sökandenas underskrifter:

rrrp å*ns>on {1
)

\
|l

samt de
för att enskild rätt

De inverkan som,

Se bilaga 1.

Namn

Filip Jansson
Adress

Friggagatan 19 416 64 Göteborg
Telefonnummer

076291951 I

Varvsgatan 41
972 32 LULEA

www,bergsstaten.se

Telefon: 0920-23 79 00
E- post:mineinspect@bergsstaten. se
Fax:0920-695 07

Bankgiro: 5803-4174

Bergsstatens adress m.m

i-]' I . i tG*1 51 il]" r" l{

?01$ -12- 1 0lnk

ut il

åi).
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Bilaga 1. Undersökningarnas inverkan

Vi planerar att genomföra borrning inom undersökningstillståndet. Det rör sig om korta hål (max 20
meters djup)' Arbetsplan kommer att skickas till berörda markägare som ges möjlighet att komma med
synpunkter på arbetas utformning och tidpunkt. Vi kommer att i möjligast mån använda befintlig väg,
annars kommer vi att ansöka om terrängkörningstillstånd från länsstyrelsen. Terrängkörningstillstånd
utfärdas endast vid tider på året med goda markförhållanden. Vi kommer ersätta markägare för
eventuella skador på väg och mark enligt SveMins riktlinjer. Borrningsarbeten i angränsande
undersökningsområde Måsalycke L0L under 2018 hade minimal Inverkan miljö, vägar och boende i

angränsade områden. Markägaren hade inga invändningar mot hur arbetet utfördes eller den
ekonomiska kompensationen. Undersökningsområdets västra gräns ligger 175 meter från ett
bostadshus, men inget arbete kommer att utföras närmare än 200 meter från detta hus.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 116 Dnr KS 2019/26

Informationsärende - Revisorernas arbetsordning 2019-
2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Revisorernas arbetsordning är en överenskommelse mellan revisorerna om
gemensamma arbetsformer och förhållningssätt i det löpande arbetet, det vill 
säga ett internt avsiktsdokument som rör revisorernas eget arbete. En väl 
genomtänkt arbetsordning är en viktig grund för ett effektivt arbete i
revisorsgruppen. Arbetsordningen tar vid och kompletterar vad som är 
reglerat i lag, annan författning och i revisionsreglementet från fullmäktige.

Eftersom Lena Bottner avsagt sig uppdraget som förtroendevald revisor 
kommer arbetsordningen uppdateras när det gäller fördelningen av uppdrag 
enligt bilaga 1 i arbetsordningen när ny revisor utsetts.

Revisorernas förslag till beslut
Revisorerna beslutar anta arbetsordning för mandatperioden 2019-22. 
Eventuella förändringar i arbetsordningen under mandatperioden ska 
beslutas av revisorerna.

Beslutsunderlag
Revisorerna § 29/2019, handlingsid: ks 2019.1391.
Arbetsordning för revisorerna i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2019.1299.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

§ 116 forts.

Tidigare behandling
Revisorerna § 19/2019: 
Revisorerna beslutar anta arbetsordning för mandatperioden 2019-22, 
handlingsid: KS 2019.1299. Eventuella förändringar i arbetsordningen under 
mandatperioden ska beslutas av revisorerna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Revisorerna

ARBETSORDNING FÖR REVISORERNA I TOMELILLA KOMMUN

Beslutad av revisorerna 2019-04-17

Inledning

God revisionssed är att revisorerna eftersträvar ett samordnat arbete baserat på 
gemensamma förhållningssätt. Revisorerna arbetar långsiktigt, strategiskt och 
utåtriktat för att nå största möjliga effekt i det kommunala arbetet till gagn för 
medborgarna.

Denna arbetsordning är en överenskommelse mellan revisorerna om 
gemensamma arbetsformer och förhållningssätt i det löpande arbetet, det vill säga 
ett internt avsiktsdokument som rör revisorernas eget arbete. En väl genomtänkt 
arbetsordning är en viktig grund för ett effektivt arbete i revisorsgruppen. 
Arbetsordningen tar vid och kompletterar vad som är reglerat i lag, annan 
författning och i revisionsreglementet från fullmäktige.

Denna arbetsordning gäller så länge revisorerna är överens om dess innehåll. 
Arbetsordningen ska behandlas vid sammanträde med revisorerna minst en gång 
per mandatperiod. Den ska också behandlas när någon revisor så begär.

Ordförandenas roller

Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs av Kommun-
fullmäktige.

Ordförandens uppgifter:
 Kallar till sammanträden och andra sammankomster med revisionen med 

anledning av ärenden om sin förvaltning och granskningsarbetet i 
kommunen och dess bolag och stiftelser.

 Kallar sakkunniga och andra experter.
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Revisorerna

 Kallar förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, styrelse och nämnder till 
dessa sammankomster. 

 Upprättar förslag till dagordning.
 Har kontakten med revisionens sekreterare inför och efter sammanträden 

och fördelar arbetsuppgifter till denne.
 Leder revisionens sammanträden och andra gemensamma sammankomster.
 Ansvarar för att protokoll och eventuella minnesanteckningar upprättas.
 Företräder revisorerna i kommunfullmäktige.
 Föredrar revisionsberättelsen i kommunfullmäktige och svarar på frågor från 

kommunfullmäktiges ledamöter.
 Attesterar revisionens fakturor m.m.

Vice ordförandenas uppgifter:
 Leder sammanträden och andra sammankomster i ordförandens frånvaro. 

1:e vice ordförande i första hand och 2:e vice ordföranden i andra hand.
 2: vice ordföranden attesterar ordförandens ersättningar.

Revisorernas arbetssätt inom revisorsgruppen

Revisorerna har var och en ett ansvar för att upprätthålla sin självständighet och 
inte låta andra direkt eller indirekt styra granskningen. Revisorerna värnar därför 
om sitt oberoende i revisionsarbetet och utövar sitt uppdrag fristående från 
styrelsens, nämndernas och bolagens beslut och verksamhet. Revisorernas 
oberoende säkras också genom kommunallagens krav på att de ska biträdas av 
sakkunniga som de själva väljer och anlitar.

Opartiskhet och saklighet ska genomsyra revisorernas agerande, bedömningar och 
uttalanden. Det innebär att revisorerna inte granskar och prövar utifrån
partipolitiska grundvalar eller driver partipolitiska processer.

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen, nämnderna och bolagen är 
revisorernas utgångspunkt.
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Revisorerna

Revisorerna är självständiga i förhållande till varandra, men ska arbeta samfällt 
med hela granskningsuppdraget. Den enskilde revisorns rätt att i ett läge av 
oenighet kunna uttrycka sin egen uppfattning kan dock aldrig undanröjas eller 
röstas bort. Granskningens slutsatser och bedömningar ska vila på saklig grund.

För att effektivisera revisionsarbetet har revisorerna valt att fördela bevakningen 
av styrelse och nämnder (se bilaga 1). Fördelningen av bevakningen av bolag och 
stiftelser följer kommunfullmäktiges beslut om val av revisorer för dessa. 
Fördelningen av bevakning ska framgå av den årliga Revisionsplanen. Bevakningen 
innebär att läsa kallelser, beslutsunderlag och protokoll, identifiera väsentliga 
frågor och vara föredragande inför revisionen för sitt bevakningsansvar. En stående 
punkt på dagordningen är att rapportera kring större händelser och reflektioner.

Sammanträden, sammankomster mm

Varje år fastställer revisorerna en sammanträdesplan gärna med specificerade 
aktiviteter. Förutom de egna sammanträdena/sammankomsterna planeras bland 
annat för dessa sammankomster:

 Regelbundna överläggningar med kommunfullmäktiges presidium minst två 
gånger per år.

 Regelbundna överläggningar med kommunstyrelsens arbetsutskott och med 
nämndernas presidier och/eller utskott med ambitionen att träffas minst en 
gång per år.

 Slutrevisionssammanträde där kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunchefen inbjuds.

 Revisorerna, som också är lekmannarevisorer i kommunens bolag, träffas i 
den egenskapen gemensamt med företrädare för bolagen cirka två-tre 
gånger per år. Vid dessa möten inbjuds också bolagens auktoriserade 
revisor.

 Kommunchefen och andra ledande tjänstemän inbjudes med ambitionen om 
minst en gång per år.

 Kommunens ledande tjänstemän eller andra nyckelpersoner kallas vid behov 
till revisorernas sammanträden för att ge sakupplysningar.
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Revisorerna

Samtliga fem revisorer har rätt att närvara vid sammankomster med 
kommunfullmäktiges presidium och styrelsens och nämndernas presidier m. fl.

Inför sammankomst där nämndpresidium eller chefstjänsteman bjuds in skall de 
frågor man ämnar diskutera skickas ut i förväg och om man önskar skriftliga svar 
ska detta framgå av inbjudan.

Protokoll eller minnesanteckningar ska skrivas vid alla sammanträden och 
sammankomster. Ordföranden ansvarar för att detta sker.

Former för ömsesidig information och rutiner vid handläggning och 
offentliggörande av revisions- och granskningsrapporter

Varje revisor ska informera sig om viktiga ärenden och utvecklingsfrågor genom att 
följa kommunens och dess bolags verksamheter. Revisorerna ska informera 
varandra kontinuerligt vid revisionens sammanträden om händelser och 
iakttagelser man gjort utifrån revisorernas granskningsuppdrag. Revisorerna ska 
också ge kontinuerliga rapporter från protokollsläsning mm.

Sakkunnigbiträdet ska fortlöpande lämna lägesrapporter över pågående 
revisionsprojekt i samband med revisorernas sammanträden. De sakkunniga 
biträdena ska redovisa sina uppdrag muntligt och i skriftliga revisions- och 
granskningsrapporter vid revisorernas sammanträden. 

Arbetsgången för granskningarna:

 Ett utkast till projektplan för granskning upprättas av det sakkunniga
biträdet. Revisorerna fastställer projektplanen. Därefter inleds
granskningsarbetet.

 Ett utkast till revisions-/granskningsrapport upprättas av det sakkunniga
biträdet. Detta utkast faktagranskas av berört granskningsobjekt som också 
får möjlighet att lämna synpunkter av sakkaraktär.

 Ett förslag till revisionsskrivelse upprättas av det sakkunniga biträdet. En
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Revisorerna

revisionsskrivelse ska alltid åtfölja en revisions-/granskningsrapport som
överlämnas för yttrande till styrelsen, nämnd eller bolag.

 Utkast till revisions-/granskningsrapport och förslag till revisionsskrivelse
skickas inför revisorernas sammankomst.

 Faktagranskad revisions-/granskningsrapport och förslag till
revisionsskrivelse behandlas på revisionsmöte. Revisorerna har att fastställa 
revisionsskrivelsen.

 När revisorerna är eniga om innehållet i revisionsskrivelsen ska den
undertecknas av ordföranden och 2:e vice ordföranden. Dokumentet är 
därmed godkänt och ska diarieföras.

 Diarieförd revisions-/granskningsrapport med åtföljande revisionsskrivelse 
skickas till berörd nämnd och kommunstyrelsen.

 Diarieförd revisions-/granskningsrapport med åtföljande revisionsskrivelse
ska kontinuerligt publiceras revisorernas hemsida.

 Svar på revisionsskrivelser och revisions-/granskningsrapporter ska
kontinuerligt publiceras på revisorernas hemsida.

Den årliga revisionsberättelsen liksom utlåtandet över delårsrapporten ska
undertecknas av samtliga revisorer. Revisionsberättelse ska lämnas till
kommunfullmäktige senast inom 10 dagar från den tidpunkt då årsredovisningen
överlämnas till revisorerna.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till kommunfullmäktige 
vid samma tidpunkt som revisionsberättelsen.

Revisorernas utlåtande om delårsrapporten ska lämnas till kommunfullmäktige
senast inom 10 dagar från den tidpunkt då delårsrapporten överlämnas till
revisorerna.
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Revisorerna

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till kommunfullmäktige. 
De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna 
tillställs kommunfullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. 
Kommunfullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till
kommunfullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska 
bifogas revisionsberättelsen.

Krav på dokumentation

Dokumenthantering ska ske i enlighet med den av revisorerna fastställda 
dokumenthanteringsplanen, som revideras en gång per mandatperiod eller vid 
behov. 

Postöppning sker genom sekreterarens försorg och som också tillser att dessa 
diarieförs. Revisorernas handlingar förvaras på kansliavdelningen fram till gallring 
eller överföring till centralarkivet. 
Allmänna handlingar som har inkommit/upprättats/expedierats ska 
vidarebefordras till ordföranden, som anger hur dessa i övrigt ska hanteras. 

Arkivering sker i enlighet med arkivlagens bestämmelser och i av 
kommunfullmäktige fastställt arkivreglemente.

Samverkan med de sakkunniga och kvalitetssäkring av deras arbete

Revisorerna ska biträdas av sakkunniga som de själva upphandlar. Uppdragen till 
de sakkunniga bestäms av revisorerna gemensamt genom revisionsplan och
projektplaner för olika granskningar. Revisionsplanen utarbetas med utgångspunkt 
från en bedömning av väsentlighet och risk.

Kvalitetssäkring av granskningsarbetet sker genom att granskningsobjekten får
möjlighet att lämna synpunkter av sakkaraktär på utkast till revisionsrapport innan 
förslag till revisions-/granskningsrapport upprättas och överlämnas till revisorerna.

19



Revisorerna

De sakkunniga kvalitetssäkrar därutöver sitt projektarbete och sina administrativa 
rutiner.

Ekonomi

Revisorerna följer upp sin ekonomi fortlöpande genom att behandla detta vid varje 
ordinarie sammanträde.

Revisorerna lämnar in sina arvodes- och reseräkningar så snart som möjligt till
sekreteraren, som efter attestering lämnar dom vidare för utbetalning. 

Upphandling av sakkunniga och kvalificerade revisorer

Revisorerna svarar själva för upphandling av sakkunniga biträden till revisorerna 
och lekmannarevisorerna i bolagen. I genomförandet av upphandlingen, som sker 
enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling, får revisorerna stöd av
upphandlingsenheten.

Revisorerna svarar också för upphandling av auktoriserade revisorer till de
kommunala bolagen. Upphandling sker samtidigt för samtliga bolag. Inför och
under upphandlingen ska samråd ske med bolagsledningen och vid behov med
kommunledningen. Även i denna upphandling får revisorerna stöd av
upphandlingsenheten.

Kontakter med media och allmänheten

Att kommunicera och skapa en bra dialog är basen för ett förtroendeingivande
revisionsarbete och för att uppnå önskad effekt av revisionen. Revisorerna
kommunicerar med fullmäktige och med styrelsen och nämnderna som en aktiv del 
i hela revisionsprocessen. De håller också kontakt med partigrupperna. 

Revisorerna har även som ambition att informera medborgarna och vara 
tillgängliga för kontakt och dialog samt kommunicera med media.

20



Revisorerna

Revisionens ordförande har ett särskilt ansvar för kontakter med media. Ansvarig 
sakkunnig kan bistå med sakupplysningar om så bedöms lämpligt.

Information om revisorerna och deras uppgifter, revisionsskrivelser och
revisionsrapporter samt den årliga revisionsrapporten med bilagor publiceras
löpande på kommunens hemsida. Sekreteraren svarar för att detta sker.

Kompetensutveckling

Revisorerna eftersträvar att delta i kurser, konferenser och andra
kompetensutvecklande aktiviteter som bedöms vara av vikt för uppdragets
genomförande. Beslut om deltagande fattas vid revisorernas sammanträden och 
ska protokollföras. Återrapportering sker vid närmast efterföljande
revisionssammanträde.

Revisorernas samverkan med andra revisorer

Revisorerna i kommunerna i sydöstra Skåne, Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och 
Ystad har ett samarbete som sker vid gemensamma träffar och utbildningar.
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Revisorerna

Bilaga nr 1 
– Arbetsordning för revisorerna i Tomelilla kommun

För att effektivisera revisionsarbetet har revisorerna valt att fördela bevakningen 
av styrelse och nämnder enligt följande:

Styrelse/Nämnd Ansvarig(a) revisor(er)
Kommunstyrelsen Alla revisorer 

Tomas Talik, särskilt ansvar
Familjenämnd Ulla-Christina Lindberg

Birgit Johansson
Vård- och Omsorgsnämnd Ulla-Christina Lindberg

Birgit Johansson
Samhällsbyggnadsnämnd Erica Toft
Kultur- och Fritidsnämnd vakant
Byggnadsnämnd Erica Toft
Överförmyndarnämnd vakant
Valnämnd Tomas Talik

Bolag/Fond/Förbund
Österlenhem AB Samtliga revisorer
Tomelilla Industrifastigheter AB Samtliga revisorer
Ystad – Österlenregionens Miljöförbund vakant
ÖKRAB Ulla-Christina Lindberg
Räddningstjänstförbundet SÖ Skåne Birgit Johansson
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och 
Tyge å

Ulla-Christina Lindberg
Ersättare: Birgit Johansson

Övrigt
Översiktsplanen Erica Toft

Tomas Talik
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

Ksau § 92 Dnr KS 2019/77

Internbudget kommunledningskontoret, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar fastslå internbudget 2019 för 
kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2019.1310.

Kommunstyrelsen beslutar fastslå internbudget 2019 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, handlingsid: Ks 
2019.1311.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens internbudget består av flera olika delar: 

- Kommunledningskontoret (ram 43 878 tkr)
- Kommunstyrelsen (ram 1 937 tkr)
- Kommunstyrelsens arbetsutskott (ram 74 tkr)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastslå internbudget 2019 för 
kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2019.1310.

Kommunstyrelsen beslutar fastslå internbudget 2019 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, handlingsid: Ks 
2019.1311.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

§ 92 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2019.1309.
Internbudget kommunledningskontoret 2019, handlingsid: Ks 2019.1310.
Internbudget kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott, 
handlingsid: Ks 2019.1311.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen 
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Bilaga 1
Sida 1(4)

  

INTERNBUDGET 2019 - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Avdelning - Ansvar Budget (tkr) Anslag %
Kommunchef 9 022 Personal 22%

Gemensamma kostnader 56%
Medlemsavgifter/Övrigt 22%

Kansli 4 540 Personal 89%
Gemensamma kostnader 9%
Övrigt 2%

Överförmyndarkansli 2 308 Personal 65%
Köp av huvudverksamhet 35%

Personal 3 994 Personal 55%
Gemensamma kostnader 44%
Övrigt 1%

Ekonomi 6 945 Personal 84%
IT och licenser 13%
Övrigt 3%

Kommunikation 3 868 Personal 59%
Övrigt 41%

Utveckling 4 299 Personal 88%
Hyra/Leasing 5%
Övrigt 7%

IT 7 092 Personal 57%
Gemensamma kostnader 40%
Övrigt 3%

Tomelilla Direkt 1 584 Personal 61%
Omfördelning inom KLK Övrigt  39%
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Bilaga 1
Sida 2(4)

  

Säkerhetssamordnare 226 Personal 62%
Gemensamma kostnader 38%

43 878

Budgetram från KF beslut 43 878
Exkl AME som flyttats över till FN 2 763 tkr
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Bilaga 1
Sida 3(4)

  

Kommentar

Löneadm/Hyra
SKL, SÖSK

Förtjänstgåvor, Handlingar IT

Friskvård/Företagshälsovård

Qlickview, Visma, Raindance 
Utbildning, info, leasing mm

Ny hemsida (extra satsning)

Representation, konsulttjänster

IT-licenser, Office 365 (extra satsning)
Konsulttjänster

INTERNBUDGET 2019 - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
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Bilaga 1
Sida 4(4)

  

Riskkostnader, konsulttjänster
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Bilaga 1
Sida 1(1)

  

INTERNBUDGET 2019 - KS och KSAU
KS Budget (tkr) Kommentar %
Personal 968 50%
Resor, traktamenten, arvoden övriga 469 24%
Sammanträden, förlorad arb.inkomst 400 21%
Övrigt 100 5%

1 937

Beslutad ram från KF 1 937

KSAU Budget (tkr) Kommentar %
Sammanträden, Arvoden förlorad arb.inkomst 67 91%
Övrigt 7 9%

74

Beslutad ram från KF 74

0
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

Ksau § 95 Dnr KS 2019/97

Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i 
Tomelilla kommunförvaltning (SAM) 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta 
föreslagen förvaltningsövergripande handlingsplan, handlingsid: Ks 
2019.1328.

Ärendebeskrivning
Den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är 
en återblick av hur kommunen under det gångna året arbetat med 
arbetsmiljöfrågorna.

Uppföljningen ska säkerställa att vi lever upp till föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Resultatet av uppföljningen kan 
leda till att det behövs göras förbättringar av arbetssättet och om det vid 
uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas. Den årliga
uppföljningen är ett underlag för arbetsmiljöarbetet nästkommande år.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, handlingsid: Ks 2019.1326.
SAM 2018 Tomelilla kommunförvaltning Kort version, handlingsid: Ks 
2019.1327.
SAM 2018 Förvaltningsövergripande handlingsplan, handlingsid: ks 
2019.1328.
_________   

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete – 
SAM 2018 i Tomelilla kommunförvaltning 
 

I enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, AFS 2001:1 
ska det ske en årlig revision av hur arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 
fungerar hos arbetsgivaren. 
 
De förtroendevalda i kommunstyrelsen är arbetsgivare för Tomelilla kommun-
förvaltning och därigenom även huvudansvariga för god och säker arbetsmiljö. En 
gång om året sker en revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen 
i enlighet med AFS 2001:1.  
 
Syftet med uppföljningen är att säkerställa att kraven i aktuella lagstiftningar, 
föreskrifter och lokala krav uppfylls utifrån följande områden: 
 

• Arbetsmiljöpolicy 
Förvaltningens policy uppdaterades med beslut i kommunstyrelsen 2018. 

• Mål för arbetsmiljöarbetet 
Förvaltningsövergripande OSA mål (AFS 2015:4) är framtagna i central 
samverkansgrupp och med utgångspunkt från medarbetarundersökningen 
2018. OSA målen är integrerade i förvaltningens arbetsmetod för SAM och 
följs upp med SAM 2019. 

• Rutiner för arbetsmiljöarbetet 
I förvaltningens SAM checklista, avsnitt ”riktlinjer och rutiner inom 
arbetsmiljöområdet” finns dessa samlade för att underlätta för cheferna i 
dialogen med medarbetarna. Rutin för gravida och ammande är framtagen 
då rutinen saknats inom förvaltningen. 

• Riskbedömningar 
Förvaltningsövergripande underlag för riskbedömning vid förändring i 
verksamheten är uppdaterad med en tillhörande vägledning. Förvaltnings-
övergripande underlag för riskbedömning vid graviditet och amning är 
därtill framtagen med en tillhörande vägledning. Underlagen är samverkade 
och implementerade i förvaltningen. 

• Handlingsplaner 
Handlingsplaner i SAM hanteras och följs upp i samverkanssystemet.  
Stödmaterial i form av mall för handlingsplan för såväl verksamhet som 
enhet samverkas i central samverkansgrupp (maj 2019). 

• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
Förvaltningsövergripande omtag med uppdaterade fördelningsunderlag är 
genomfört med ny fördelning från kommunstyrelsens ordförande till 
kommundirektör och vidare till verksamhets- och enhetschefer. 
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• Kunskap om arbetsmiljöarbetet 
Ledarakademins arbetsmiljöblock. HR-avdelningen ombesörjer intern 
utbildning med möjlighet för chefer och skyddsombud att ta del av 
arbetsmiljöblocket i sin helhet eller separata moduler utifrån behov. 
Planerad uppstart är under 2019. 

• Utredning av olyckor och tillbud som inträffat i förvaltningens 
verksamheter 
Chef med arbetsmiljöfördelning ansvarar för utredning av rapporterade 
tillbud och arbetsskador. Uppföljning med dialog kring tillbud och 
arbetsskador sker bland annat vid skyddskommittétillfällen i LOSAM. 

 

2018  2017 
Rapporterade tillbud:  98 58 
Rapporterade olyckor utan skador: 68 53 
Rapporterade olyckor med skador:  10 13 

 

Ny arbetsmetod för SAM  
Förvaltningens arbetsmetod för SAM har reviderats i samverkan, samt därpå 
implementerats för förvaltningens chefer. Arbetsmetoden för SAM gäller fr.o.m. 
2019 och uppföljningen därav är enligt nedan. 
 

Samtliga enhetschefer arbetar under kalenderåret med arbetsmiljöfrågorna 
enligt fördelning av arbetsmiljöuppgifter med stöd av förvaltningens 
framtagna SAM checklista. Materialet är en direkt spegling av fördelningen 
av arbetsmiljöuppgifter och är tänkt att vägleda cheferna i arbetet med 
arbetsmiljöfrågorna och på så vis säkerställa att arbetsmiljölagstiftningens 
olika delområden hanteras. Det kan därutöver finnas enhetsspecifika 
behov inom arbetsmiljöområdet som måste arbetas med, vilket då förs in i 
enhetens SAM checklista. 
 

I samband med arbetsmiljöårets slut arbetar enhetschef tillsammans med 
skyddsombud fram en handlingsplan för enheten. SAM checklistan med 
tillhörande handlingsplan för enheten överlämnas till verksamhetschef. 
Verksamhetschef och skyddsombud/HSO sammanställer verksamhetens 
arbetsmiljöarbete under året genom att besvara HR-avdelningens webbaserade 
uppföljningsenkät. 
 

HR-avdelningen skapar rapport och återkopplar till respektive verksam-
hetschef, som med sin ledningsgrupp arbetar vidare med uppföljningen, 
samt tar fram ett förslag till handlingsplan för verksamheten med utgång 
från samtliga enheter. Resultat och förslag på handlingsplan samverkas i 
LOSAM enligt tidplan.  
 

HR-avdelningen skapar förvaltningsövergripande rapport utifrån 
verksamheternas resultat och återkopplar till kommundirektör med ett 
förslag till handlingsplan. Rapport med förslag till handlingsplan 
samverkas i CESAM. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar därpå del av 
resultatet med förslag till handlingsplan och kommunstyrelsen föreslås 
besluta om eventuell handlingsplan. 
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Övergångsmetod 
Vid övergången från tidigare till aktuell arbetsmetod i SAM har 2018 års 
uppföljning gjorts enligt en övergångsvariant, men med den nya arbetsmetodens 
innehåll. Uppföljningen av SAM 2018 har genomförts genom att enheternas chefer 
i samverkan med skyddsombud besvarat ett webbaserat frågeunderlag som HR-
avdelningen har administrerat. Frågorna i uppföljningen speglar fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter. 
 
Genom HR-avdelningen har respektive verksamhetschef tagit del av verksam-
hetsrapport. Dialog förs i ledningsgrupp och verksamhetschef arbetar därpå 
tillsammans med skyddsombud/HSO fram ett förslag till handlingsplan för 
verksamheten, vilken samverkas i respektive LOSAM enligt tidplan. 
 

SAM 2018 
I den förvaltningsövergripande rapporten framgår flera positiva områden att bevara 
framöver. I uppföljningen framgår också de områden som förvaltningen behöver 
arbeta vidare med.  
 
Ämnen för arbetsplatsträffar 

APT tillfällen under kalenderåret hålls generellt i enlighet med samverkansavtalet 
och arbetsmiljö finns uteslutande med i dagordningen. Cheferna arbetar aktivt med 
APT ämnen som berör lokaler och utrustning, den fysiska arbetsmiljön, men också 
organisationsförändringar. Det framgår att utveckling, planering och uppföljning av 
arbetet inom enheten uppfattas på olika sätt av chefer och medarbetare. Chefer 
upplever att de arbetar aktivt med detta vid APT, vilket däremot inte medarbetare 
uppfattar i samma utsträckning. Här finns ett arbete att överbrygga diskrepans och 
nå en delad bild (så långt det är möjligt).  
Att hinna med djupare dialoger kring de olika ämnena vid kalenderårets APT 
tillfällen är en utmaning, särskilt i större arbetsgrupper. Kompletterande metoder 
kan vara ett alternativ – förslagsvis e-learning eller att chef i början av kalenderåret 
fördelar ut APT ämnen till mindre arbetsgrupper att arbeta med dessa och återföra 
kunskapen in till arbetslaget. Sådan metod kan bidra till ökad delaktighet och 
involvering, men kanske också nya kollegiala kontaktytor. 
 
Riskbedömningar 

Förvaltningen har gjort ett omtag vad gäller arbetsgivarens skyldighet att genomföra 
riskbedömningar vid förändringar i verksamheten. Nytt kommungemensamt 
material med vägledning är framtaget. Förvaltningens chefer har informerats om 
vikten av att riskbedömningar görs och HR-avdelningen som stödfunktion lotsar 
cheferna vid behov. Det finns ett fortsatt behov av arbete med riskbedömningar 
inom andra arbetsmiljöområden för att arbeta förebyggande och i möjligast mån 
förhindra ohälsa och olyckor. 
 
Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Det framgår att ämnet generellt arbetas med i enheterna. Området är komplext och 
SAM resultatet visar också på att det finns behov av kunskapspåfyllnad inom 
diskrimineringslagens krav på arbetsgivaren vad gäller aktiva åtgärder inom 
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området. I den kommungemensamma SAM checklistan för enheterna finns en 
förenklad vägledning för cheferna. HR-avdelningen som stödfunktion kan dock 
behöva rusta cheferna inom området. 
 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

SAM resultatet visar på att förvaltningens chefer till viss del arbetar med området, 
några verksamheter mer än andra. Det framgår ett behov av utbildning kring OSA 
föreskriften (AFS 2015:4), vilket är något som HR-avdelningen som stödfunktion 
har påbörjat ett arbete kring genom Ledarakademins arbetsmiljöblock. 
 
Introduktion 

Området är en hygienfaktor som måste fungera. Förvaltningens stödfunktioner har 
tagit fram ett kommungemensamt introduktionsmaterial för cheferna att luta sig 
mot vid nyanställningar, men också då tjänstlediga medarbetare är åter i arbete efter 
en längre tids frånvaro. När materialet är centralt samverkat implementeras det i 
förvaltningen. Verksamheterna och enheterna kompletterar materialet utifrån sina 
specifika behov. 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Det framgår i SAM rapporten att inte alla chefer har tagit emot en fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter. Uppföljning görs för att säkerställa att alla chefer med 
tillräcklig kunskap och kompetens, befogenheter och resurser har en aktuell 
fördelning. 
 

Förslag till handlingsplan SAM 2018 
Handlingsplan1 med identifierade brister eller utvecklingsområden som 
framkommit i SAM revisionen, men också med ett öga på chefs- och 
medarbetarundersökning 2018. 
 

Uppföljning av handlingsplan SAM 2017 
Aktiviteter som inte är genomförda eller åtgärdade följer med till handlingsplan för 
SAM 2018 med markering att det är en aktivitet som kvarstår från SAM 2017. 

                                                             
1 Bilaga: förvaltningsövergripande handlingsplan vid årlig uppföljning av SAM 

36



                                           Bilaga: Förvaltningsövergripande handlingsplan vid årlig uppföljning av SAM  
                                                

   
 
 

 

Handlingsplan i årlig uppföljning av SAM enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1 
Den årliga uppföljningen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en återblick av hur vi under det gångna året arbetat med arbetsmiljöfrågorna.  
Uppföljningen ska säkerställa att vi lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Resultatet av uppföljningen kan  
leda till att det behövs göras förbättringar av arbetssättet och om det vid uppföljningen framkommer brister ska dessa åtgärdas. Den årliga  
uppföljningen är ett underlag för arbetsmiljöarbetet nästkommande år. 
 

Datum Handlingsplan för verksamhetsår  

190507 2018 

Ansvarig chef Stödfunktion 

Britt-Marie Börjesson, kommundirektör HR-avdelningen 

Handlingsplan till CESAM Handlingsplan till kommunstyrelsen 

190517 190522 

Positiva iakttagelser från uppföljningen av SAM 

Medarbetarsamtal och APT tillfällen under kalenderåret hålls generellt i enlighet med samverkansavtal. 
 

 

Brister/utvecklingsområden Prioritet Handlingsplan 

Identifierade brister el. utvecklingsområden 
Brist  

hanteras 
omg. 

Utv. 
område 
hanteras 

under året 

Åtgärder Ansvarig Klart 
Kontroll 

och 
uppföljning 

Utveckling, planering och uppföljning av 
arbetet inom enheten 

 X Verksamhetsåtgärd: arbeta för att 
chef och medarbetare delar 
gemensam bild och upplevelse av 
APT tillfällen (så långt det är möjligt). 

Respektive chef Under 2019 2020 vid 
uppföljning 
av SAM 
2019 

Ämnen till APT  X Verksamhetsåtgärd: använda sig av 
alternativa metoder för att arbeta med 
APT ämnen. 
 

Övergripande åtgärd: undersöka 
möjligheten till e-learning eller andra 
webbaserade möjligheter/verktyg. 

Respektive chef 

 

 
 

HR-avdelningen 

Under 2019 

 

 
 

Under 2019 

2020 vid 
uppföljning 
av SAM 
2019 
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Riskbedömningar  X Övergripande åtgärd: kommun-
gemensamt stödmaterial tas fram för 
riskbedömningar inom övriga 
arbetsmiljöområden. 

HR-avdelningen Under 2019 2020 vid 
uppföljning 
av SAM 
2019 

Aktiva åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter 

 X Verksamhetsåtgärd: ämne för dialog 
vid APT tillfällen. 
 

Övergripande åtgärd: dialog i 
respektive ledningsgrupp med stöd av 
HR-avdelningen. Utgå från SAM-
checklistan samt från DO:s lagkrav. 

Respektive chef 

 
 

Respektive VC 

Under 2019 

 
 

Under 2019 

2020 vid 
uppföljning 
av SAM 
2019 

Organisatorisk och social arbetsmiljö 
(OSA) 

 X Verksamhetsåtgärd: ämne för dialog 
vid APT tillfällen. 
 

Övergripande åtgärd: dialog i 
respektive ledningsgrupp med stöd av 
HR-avdelningen. Utgå från de 
förvaltningsövergripande OSA 
målen, samt OSA föreskriften. 
 

Övergripande åtgärd: obligatorisk 
verkstad med HR hålls för 
förvaltningens chefer med fokus på 
OSA föreskriftens delområden: 
arbetsbelastning samt starkt känslo-
mässigt påfrestande arbetssituationer. 

Respektive chef 

 
 

Respektive VC 

 

 

 

 

HR-avdelningen 

Under 2019 

 
 

Under 2019 

 

 

 

 

Maj 2019 

2020 vid 
uppföljning 
av SAM 
2019 

 

Introduktion 

 

 X Övergripande åtgärd: kommun-
gemensamt material för introduktion 
tas fram som verksamheterna och 
enheterna kompletterar. 

HR-avdelningen Under 2019 2020 vid 
uppföljning 
av SAM 
2019 

Fördelade arbetsmiljöuppgifter X  Verksamhetsåtgärd: den som har 
mandat att fördela arbetsmiljö-
uppgifter ska säkerställa att alla 
fördelningar är aktuella. 

Respektive VC Juni 2019 Okt. 2019  
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Identifierade utvecklingsområden som kvarstår från SAM 2017 
 

Kunskaper inom området kränkande 
särbehandling 

 X Övergripande åtgärd: centralt 
samordnad utbildningsinsats 

HR-avdelningen Under 2019 2020 vid 
uppföljning 
av SAM 
2019 

Hot och våld  X Övergripande åtgärd: rutin revideras, 
samverkas och implementeras i 
förvaltningen 

HR-avdelningen Under 2019 2020 vid 
uppföljning 
av SAM 
2019 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 120 Dnr KS 2018/204

Ändrade taxor för tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak och liknande produkter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrade taxor för tillsyn av receptfria 
läkemedel, handlingsid: Ks 2019.1499, folköl, handlingsid: Ks 2019.1500, och 
tobak och liknande produkter, handlingsid: Ks 2019.1501.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har tagit fram ett 
förslag på nya taxor för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel 
enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, för tillsyn av 
folköl enligt alkohollagen (2010:1622) och för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).

Den sistnämnda träder i kraft den 1 juli 2019 och innebär då bland annat att 
tillstånd ska utfärdas istället för som idag enbart en anmälan.

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds förslag 
till beslut
Direktionen beslutade att ställa sig bakom förslaget och översända det till 
medlemskommunernas fullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll miljöförbundet protokoll 8 april 2019 angående 
taxor för receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande produkter, 
handlingsid: Ks 2019.1502.
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, handlingsid: Ks 
2019.1499.
Taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2019.1500.
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, 
handlingsid: Ks 2019.1501.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

§ 120 forts.

Tidigare behandling
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 36/2019:
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund ställer sig bakom de 
taxor som tagits fram med anledning av ett förändrat ansökningsförfarande 
gällande tillstånd för tobaksförsäljning och en förändring av tobakstillsynen. 
En uppföljning av taxorna kommer att ske efter två år för att säkerställa rätt 
kostnadsnivå och tidsintervall. Direktionen beslutar att översända taxorna till 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för fastställande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

Ksau § 97 Dnr KS 2019/36

Sotningsfrister

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds 
förslag på sotningsfrister, handlingsid: Ks 2019.517.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) har i sitt handlingsprogram 
för 2019-2022 tagit fram förslag på sotningsfrister. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds 
förslag på sotningsfrister, handlingsid: Ks 2019.517.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2019.1331.
Handlingsprogram SÖRF Bilaga 8 Sotningsfrister, handlingsid: Ks 2019.517.

Tidigare behandling
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund § 48/2019:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund godkänner handlingsprogram 2019-
2022 med följande tillägg under rubriken Kommunikation:
Stor dansk transittrafik på väg och järnväg går genom vårt område.

Handlingsprogrammet skickas till respektive kommunfullmäktige som 
informationsärende.

Handlingsprogrammet ska finnas med i det årliga budgetarbetet.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Sotningsfrister för Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund  
 

A. Värme-, varmvatten-, varmlufts-och ångpanna. 
 
Oavsett använt bränsleslag ska sotning utföras med fristen tre år när pannan ingår i en 

värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare  

 

A.1. Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande. 

 

Frist Anmärkning 

3 ggr/år 

 

 

 

 

Konventionella pannor 

 

 

 

 

2 ggr/år 

 

 

 

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren 

eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, 

effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till 

ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

1 ggr/år 

 

 

 

 

 

  

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där 

eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från 

brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och 

anläggningen i övrigt har en teknisk kvalitet som medför 

brandskyddsmässiga skäl till kortare frist.  

   

 

 

 

A.2. Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning ske enligt följande 

 

Frist Anmärkning 

3 ggr/år 

 

Om eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

2 ggr/år  Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans 

märkeffekt överstiger 60 kW   

1 ggr/år 

 

 

 

 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan 

märkeffekt överstiger 60 kW samt att pannan, rökkanalen och 

tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från 

brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning 

SÖRF 2018/29
2018.157

2018-12-07
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2 år (vart annat år) 

 

 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan 

märkeffekt uppgår till högst 60 kW  

2 år (vartannat år) 

 

 

 

 

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 

från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan 

märkeffekt uppgår till högst 60 kW samt att pannan, rökkanalen 

och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som från 

brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning 

. 

 

B. Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara 

förbränningsanordningar. 
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt 

följande. 

 

Frist Anmärkning 

6 ggr/år 

 

Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

1 ggr/år 

 

Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 

sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov tillämpas frister som för lokaleldstäder. 

 

C. Lokaleldstäder 
 Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande 

 

Frist Anmärkning 

1 ggr/år 

 

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för 

uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för 

matlagning.  

3 år (vart 3:e år) 

 

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den 

huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är 

uppställd eller för matlagning. 

3 år (vart 3: e år) Eldstaden finns i ett fritidshus (ett fritidshus där någon är 

folkbokförd eller permanent boende skall inte betraktas som 

fritidshus). 

 

D. Imkanaler i restauranger eller andra större kök 
Sotning ska göras enligt följande 

 

Frist Anmärkning 

3 ggr/år 

Tiden mellan två 

sotningar ska fördelas 

jämnt över året  

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning 

än för enskilt hushålls behov 

1 ggr/år 

 

Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller 

motsvarande verksamhet. 
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E. Övrigt 
 

Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, i samband 

med övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister samt möjlighet 

att i enskilda fall ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som tex 

ändrad eldningsfrekvens.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 120 Dnr KS 2018/204

Ändrade taxor för tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 
tobak och liknande produkter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrade taxor för tillsyn av receptfria 
läkemedel, handlingsid: Ks 2019.1499, folköl, handlingsid: Ks 2019.1500, och 
tobak och liknande produkter, handlingsid: Ks 2019.1501.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har tagit fram ett 
förslag på nya taxor för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel 
enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, för tillsyn av 
folköl enligt alkohollagen (2010:1622) och för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).

Den sistnämnda träder i kraft den 1 juli 2019 och innebär då bland annat att 
tillstånd ska utfärdas istället för som idag enbart en anmälan.

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbunds förslag 
till beslut
Direktionen beslutade att ställa sig bakom förslaget och översända det till 
medlemskommunernas fullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll miljöförbundet protokoll 8 april 2019 angående 
taxor för receptfria läkemedel, folköl, tobak och liknande produkter, 
handlingsid: Ks 2019.1502.
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, handlingsid: Ks 
2019.1499.
Taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2019.1500.
Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, 
handlingsid: Ks 2019.1501.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

§ 120 forts.

Tidigare behandling
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 36/2019:
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund ställer sig bakom de 
taxor som tagits fram med anledning av ett förändrat ansökningsförfarande 
gällande tillstånd för tobaksförsäljning och en förändring av tobakstillsynen. 
En uppföljning av taxorna kommer att ske efter två år för att säkerställa rätt 
kostnadsnivå och tidsintervall. Direktionen beslutar att översända taxorna till 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för fastställande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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1(3) 

Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria 
läkemedel enligt lag (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ystad- Österlenregionens miljöförbunds kostnader för 
kontroll i enlighet med lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet 
(detaljhandel) med vissa receptfria läkemedel. 
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid kontroll. 
 
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. kontroll som föranleds av klagomål som visat sig obefogat, 
2. tid för handläggning av överklagan 
3. uppgifter som faller inom förbundets serviceskyldighet. 

 
5 § Beslut om avgift fattas av Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 
6 § Inställelsetid/restid är en timme för fram- och återresa oavsett resans längd, faktiskt           
nerlagd tid och om resan samordnas med annan tillsyn. 
 
Timtaxa 
 
7 § Timkostnad tas ut för kontroll som inte ryms inom den planerade kontrolltiden.  
 
8 § Timkostnad debiteras per påbörjad halvtimme nerlagd handläggningstid. 
För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 
och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Årlig kontrollavgift 
 
9 § För regelbunden kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel debiteras en årlig 
avgift motsvarande två timmars kontroll.  Den årliga avgiften omfattar kalenderår och tas ut 
samma år som anmälan om försäljning lämnas in till Läkemedelsverket. 
  
I den fasta årliga kontrollavgiften ingår: 

− Den tid som handläggare lägger ner på planerad kontroll  
− Tid som använts för kontrollköp 
− Förberedelser inför kontroll eller kontrollköp 
− Restid i samband med årlig kontroll eller kontrollköp 

  

  
2019-03-22 Dnr ADM.2019.3681 
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2(3) 
 
 
 

 

− Upprättande av protokoll eller andra skrivelser 
− Granskning av rapporter och andra redovisningar 

 
I den fasta årliga kontrollavgiften ingår inte: 

− Kontroll som beror på brister i verksamheten 
− Handläggning och kontroll på grund av klagomål 
− Handläggning vid utökat kontrollbehov om tiden för den utförda 

kontrollen väsentligt avviker från den fasta handläggningstiden i taxan. 
 

Avgifter skall erläggas av den som ansökt/anmält försäljning av något av följande varuslag: 
vissa receptfria läkemedel, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och/eller 
folköl. 
 

             Timmar 
Försäljning av vissa receptfria läkemedel 2,0 
Försäljning av vissa receptfria läkemedel och folköl 3,0 
Försäljning av vissa receptfria läkemedel och elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

3,0 

Försäljning av vissa receptfria läkemedel och tobak 4,0   
Försäljning av vissa receptfria läkemedel, folköl, samt 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare                                                          

4,0 

Försäljning av vissa receptfria läkemedel, tobak och folköl 5,0 
Försäljning av vissa receptfria läkemedel, tobak samt 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

5,0 

Försäljning av vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak samt 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare                                                       

6,0 

 
10 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten har upphört. 
 
Avgift för kontroll i övrigt  
 
11 § Kontroll i samband med befogade klagomål eller vid uppföljning av konstaterade brister 
eller oförutsedda händelser ingår inte i den fasta avgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut 
för faktisk nedlagd handläggningstid multiplicerad med timavgiften. Timavgift tas ut för extra 
kontroll som inte ryms inom den planerade normala kontrolltiden. Timavgift debiteras i 
efterhand efter utfört arbete. 
 
Nedsättning av avgift 
 
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
kontrollbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 
taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 
Kostnadsfaktorn  
 
13 § Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund får för varje kalenderår 
(avgiftsår) besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats 
som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i löneindex (LÖItk totalindex) räknat 
fram till den 1 september året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är juni månad 
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2009. 
 
Avgiftsskyldig 
 
14 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig handel med vissa receptfria 
läkemedel inom Tomelilla, Ystads och Simrishamns kommuner. 
 
Avgiftens erläggande m.m. 
 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund mot faktura. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 
räkning. Betalas inte avgiften inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 
erläggas på obetalt belopp. Vid utebliven betalning skickas påminnelse varvid lagstadgad 
påminnelseersättning debiteras. 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
 
16 § Ystad-Österlenregionens miljöförbunds beslut om avgift kan överklagas hos 
förvaltningsrätten. 
 
17 § Ystad-Österlenregionens miljöförbund får göra redaktionella ändringar i taxan för att 
korrigera fel, eller förbättra läsbarheten. 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019 och ersätter tidigare beslutade taxor om tillsyn enligt 
lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 
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Taxa för tillsyn av folköl enligt alkohollagen (2010:1622)  
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ystad- Österlenregionens miljöförbunds kostnader för 
tillsyn i enlighet med Alkohollagen (2010:1622). 
 
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning/servering av folköl. 
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:  

1. tillsyn som föranleds av anmälan om försäljning/servering av folköl, 
2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

 
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. tillsyn som föranleds av klagomål som visat sig obefogat, 
2. tid för handläggning av överklagan 
3. uppgifter som faller inom förbundets serviceskyldighet. 

 
5 § Beslut om avgift fattas av Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 
6 § Inställelsetid/restid är en timme för fram- och återresa oavsett resans längd, faktiskt           
nerlagd tid och om resan samordnas med annan tillsyn. 
 
Timtaxa 
 
7 § Timkostnad tas ut för tillsyn som inte ryms inom den planerade tillsynstiden.  
 
8 § Timkostnad debiteras per påbörjad halvtimme nerlagd handläggningstid. 
För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton 
och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
  
Årlig tillsynsavgift 
 
9 § För regelbunden tillsyn av försäljning/servering av folköl debiteras en årlig avgift 
motsvarande två timmars tillsyn.  Den årliga avgiften omfattar kalenderår och tas ut samma år 
som anmälan om försäljning/servering lämnas in. 
  
I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår: 

− Den tid som handläggare lägger ner på planerad tillsyn  
− Tid som använts för kontrollköp 
− Förberedelser inför tillsyn eller kontrollköp 
− Restid i samband med årlig tillsyn eller kontrollköp 
− Upprättande av protokoll, beslut eller andra skrivelser 
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− Granskning av rapporter och andra redovisningar 
 
I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte: 

− Tillsyn som beror på brister i verksamheten 
− Handläggning och tillsyn på grund av klagomål 
− Handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen 

väsentligt avviker från den fasta handläggningstiden i taxan. 
 

Avgifter skall erläggas av den som till kommunen ansökt/anmält försäljning av något av 
följande varuslag: tobak, folköl, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare eller till 
Läkemedelsverket anmält handel med vissa receptfria läkemedel. 
 

                Timmar 
Försäljning av folköl  2,0 
Försäljning av folköl och läkemedel  3,0 
Försäljning av folköl och elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

3,0 

Försäljning av folköl och tobak 4,0   
Försäljning av folköl, läkemedel samt elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare                                                          

4,0 

Försäljning av folköl, tobak och läkemedel 5,0 
Försäljning av folköl, tobak samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

5,0 

Försäljning av folköl, läkemedel, tobak samt elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare                                                       

6,0 

 
10 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten har upphört. 
 
Avgift för tillsyn i övrigt  
 
11 § Tillsyn i samband med befogade klagomål eller vid uppföljning av konstaterade brister 
eller oförutsedda händelser ingår inte i den fasta avgiften. Tillsynsåtgärder som utförs med 
anledning av att verksamhetsutövaren inte rättar sig efter förelägganden/förbud ingår ej heller. 
För sådana åtgärder tas timavgift ut för faktisk nedlagd handläggningstid multiplicerad med 
timavgiften. Timavgift tas ut för extra kontroll som inte ryms inom den planerade normala 
tillsynstiden. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört arbete. 
 
Nedsättning av avgift 
 
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 
taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 
Kostnadsfaktorn  
 
13 § Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund får för varje kalenderår 
(avgiftsår) besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats 
som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i löneindex (LÖItk totalindex) räknat 
fram till den 1 september året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är juni månad 
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2009. 
 
Avgiftsskyldig 
 
14 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med folköl 
inom Tomelilla, Ystads och Simrishamns kommuner. 
 
Avgiftens erläggande m.m. 
 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund mot faktura. Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 
räkning. Betalas inte avgiften inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 
erläggas på obetalt belopp. Vid utebliven betalning skickas påminnelse varvid lagstadgad 
påminnelseersättning debiteras. 
 
Verkställighetsfrågor m.m. 
 
16 § Ystad-Österlenregionens miljöförbunds beslut om avgift kan överklagas hos 
förvaltningsrätten. 
 
17 § Ystad-Österlenregionens miljöförbund får göra redaktionella ändringar i taxan för att 
korrigera fel, eller förbättra läsbarheten. 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019 och ersätter tidigare beslutade taxor om tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622) 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter (SFS 2018:2088) 
 
Inledande bestämmelser  
 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Ystad- Österlenregionens miljöförbunds kostnader för  

prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. 
 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver tillståndspliktig 
detaljhandel med tobaksvaror samt partihandel med tobaksvaror. 
 

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsument. 
 

4 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:  
1. prövning av ansökan om tillstånd  
2. handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan 
3. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

 
5 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:  

1. handläggning av klagomål som visar sig vara obefogade  
2. handläggning av överklagan eller åtal 
3. uppgifter som faller inom förbundets serviceskyldighet 
 

6 § Beslut om avgift fattas av Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
 

7 § Inställelsetid/restid är en timme för fram- och återresa oavsett resans längd, faktiskt           
nerlagd tid och om resan samordnas med annan tillsyn. 

 
Avgift för handläggning och prövning om tillstånd 
 
8 § För prövning av ansökan om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror tas en avgift 

ut motsvarande åtta timmars tillsyn. Prövning som på grund av brister i ansökan 
eller egenkontroll överstiger åtta timmar debiteras som löpande timavgift, vilket 
beräknas genom att den faktiskt nerlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan. Avgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Avgiften gäller oaktat 
om det är ett tillfälligt eller permanent tillstånd. 
 

9 § För prövning av ansökan om tillstånd för partihandel med tobaksvaror tas en avgift 
ut motsvarande åtta timmars tillsyn. Prövning som på grund av brister i ansökan 
eller egenkontroll överstiger åtta timmar debiteras som löpande timavgift, vilket 
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beräknas genom att den faktiskt nerlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan. Avgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Avgiften gäller oaktat 
om det är ett tillfälligt eller permanent tillstånd. 

 
Avgift för hantering av anmälan om förändring 
 
10 § För handläggning av anmälan om förändringar i verksamheter med 

tobaksförsäljning tas timavgift ut för faktiskt nerlagd handläggningstid i ärendet. 
 
Timtaxa 
 
11 § Timkostnad tas ut för tillsyn som inte ryms inom den planerade tillsynstiden. 

 
12 § Timkostnad debiteras per påbörjad halvtimme nerlagd handläggningstid. 

För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

 
Årlig tillsynsavgift 
 
13 § För regelbunden tillsyn av försäljning av tobaksvaror (detaljhandel samt 

partihandel) debiteras en årlig avgift motsvarande tre timmars tillsyn.  Tillsynsavgift 
debiteras året efter att tillstånd beviljats. 
 

 För regelbunden tillsyn över verksamheter med försäljning av elektroniska cigaretter 
eller påfyllningsbehållare debiteras en avgift motsvarande två timmars tillsyn. 
Tillsynsavgift debiteras samma år som anmälan inkommer.  
 

 I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår: 
− Den tid som handläggare lägger ner på planerad tillsyn  
− Tid som använts för kontrollköp 
− Förberedelser inför tillsyn eller kontrollköp 
− Restid i samband med årlig tillsyn eller kontrollköp 
− Upprättande av protokoll, beslut eller andra skrivelser 
− Granskning av rapporter och andra redovisningar 

 
 I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte: 

- Tillsyn som beror på brister i verksamheten 
- Handläggning och tillsyn på grund av klagomål 
- Handläggning vid utökat tillsynsbehov om tiden för den utförda tillsynen 

väsentligt avviker från den fasta handläggningstiden i taxan. 
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 Avgifter skall erläggas av den som till kommunen ansökt/anmält försäljning av 
något av följande varuslag: tobak, folköl, elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare eller till Läkemedelsverket anmält handel med vissa receptfria 
läkemedel. 
 

 Tobak med olika varuslag Timmar 
 Tobak 3,0 
 2 varuslag (t ex tobak + e-cig) 4,0 
 3 varuslag (t ex tobak + e-cig + folköl) 5,0 
 4 varuslag (tobak + e-cig + folköl + läkemedel) 6,0 
   
 E-cigaretter med olika varuslag (ej tobak) Timmar 
 E-cigaretter 2,0 
 2 varuslag (t ex e-cig + folköl) 3,0 
 3 varuslag (e-cig + folköl + läkemedel) 4,0 
 
14 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 

verksamheten har upphört. 
 

15 § Tillsyn i samband med befogade klagomål eller vid uppföljning av konstaterade 
brister ingår inte i den fasta avgiften. Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av 
att verksamhetsutövaren inte rättar sig efter förelägganden och förbud ingår inte 
heller. För sådana åtgärder tas timavgift ut för faktisk nedlagd handläggningstid. 
Timavgift tas ut för extra kontroll som inte ryms inom den planerade normala 
tillsynstiden. Timavgift debiteras i efterhand efter utfört arbete. 

 
Nedsättning av avgift 
 
16 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

 
Kostnadsfaktorn 
 
17 § Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund får för varje kalenderår 

(avgiftsår) besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i löneindex 
(LÖItk totalindex) räknat fram till den 1 september året före avgiftsåret. Basmånad 
för indexuppräkning är juni månad 2009. 

 
Avgiftens erläggande  
 
18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ystad- Österlenregionens 

miljöförbund mot faktura. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift 
eller på faktura. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen erläggas på obetalt belopp. Vid utebliven betalning skickas påminnelse 
varvid lagstadgad påminnelseersättning debiteras. 

 
 
 

59



4(4) 
 
 
 

 

Verkställighetsfrågor m.m. 
 
19 § Ystad- Österlenregionens Miljöförbunds beslut om avgift kan överklagas hos 

förvaltningsrätten. 
 

20 § Ystad-Österlenregionens miljöförbund får göra redaktionella ändringar i taxan för 
att korrigera fel, eller förbättra läsbarheten. 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019 och ersätter tidigare beslutad taxa om tillsyn enligt 
tobakslagen samt taxa för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 121 Dnr KS 2018/158

Flytt av ansvar för måltidsfrågor från kommunstyrelsen 
till samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens reglemente, 
handlingsid: Ks 2019.1511, och samhällsbyggnadsnämndens reglemente, 
handlingsid: Ks 2019.1512, så att ansvaret för måltidsfrågor flyttas från 
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden, med en redaktionell 
ändring i § 9 i samhällsbyggnadsnämndens reglemente.

Ärendebeskrivning
Kommunchef Britt-Marie Börjesson har fattat beslut om en omorganisation 
inom förvaltningen så att verksamhetsområdet kultur och fritid läggs som en 
enhet inom samhällsbyggnadsverksamheten. Samtidigt flyttas 
Måltidsverkstaden till den nya enheten teknik- och serviceenheten.

Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott idag för måltidsverksamheten, men med 
omorganiseringen inom förvaltningen är det logiskt att även det politiska 
ansvaret flyttas till samhällsbyggnadsnämnden. 

Med anledning av detta föreslås följande ändringar: 
- Sista punkten i § 2 (Ansvara för måltidsfrågorna i kommunen och 

dess utveckling) stryks i kommunstyrelsens reglemente.
- Andra stycket i § 28 (Arbetsutskottet ansvarar för måltidsfrågorna i 

kommunen och dess utveckling) stryks i kommunstyrelsens 
reglemente.

- En ny tionde punkt i § 9 (Måltidsfrågorna i kommunen och dess 
utveckling) läggs till i samhällsbyggnadsnämndens reglemente.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

§ 121 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens reglemente, 
handlingsid: Ks 2019.1511, och samhällsbyggnadsnämndens reglemente, 
handlingsid: Ks 2019.1512, så att ansvaret för måltidsfrågor flyttas från 
kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2019.1510.
Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022 (ändring 
måltidsfrågor), handlingsid: Ks 2019.1511.
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden (ändring måltidsfrågor), 
handlingsid: Ks 2019.1512.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med en redaktionell 
ändring i § 9 i samhällsbyggnadsnämndens reglemente.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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A  – Reglemente för kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 14:1

Kf § 88/2018, § 36/2018, § xx/2019 Dnr Ks 2018/158

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Antaget av kommunfullmäktige den 17 juni 2019, Kf § xx/2019.
Gäller från den 1 juli 2019.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i annan tillämplig lagstiftning gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

Ledningsfunktionen

1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
det operativa ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering, genomförande och uppföljning av 
kommunens ekonomi och verksamheter.

Direkt under kommunstyrelsen lyder den kommunala verksamhetsorganisationen. 
Kommunstyrelsen ansvarar för drift av de kommunala verksamheter som enligt 
lagstiftning och detta reglemente lyder under kommunstyrelsen.

2 § I kommunstyrelsens lednings- och samordningsfunktion ingår:
 Utveckling av den kommunala demokratin.
 Kontinuerlig uppföljning av kommunens utveckling och ekonomiska ställning så 

att en god ekonomisk hushållning upprätthålls både i den egna verksamheten och 
i de kommunala verksamheter som bedrivs genom andra juridiska personer.

 Ledning samordning och utveckling av personalpolitiken.
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C 14:1 – Reglemente för kommunstyrelsen

 Främjande av en god trafikförsörjning och trafikpolitik, samt samarbete med 
regionala och statliga aktörer i detta syfte.

 Reformering och àjourhållning av det kommunala regelverket.

 Ledning och samordning av arbetet med att effektivisera den kommunala 
verksamheten och de administrativa rutinerna.

 Ledning och samordning av verksamhet och utveckling inom IT-området.
 Ledning och samordning av kommunens arbete med brukarinflytande.
 Ansvar för och bevakning av kommunens intressen i Region Skåne, Sydöstra 

Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
Österlens folkhögskola, Biogas Ystad Österlen och Österlens kommunala 
renhållnings AB.

 Ansvar för och bevakning av kommunens intressen i de kommunala frågor, som 
följer av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen (EU), såvida detta inte 
ankommer på annan.

Styrfunktionen

3 § I kommunstyrelsens styrfunktion ingår följande:

Ledning och samordning av det operativa arbetet med övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för styrningen av den kommunala verksamheten samt göra för ändamålen 
erforderliga framställningar till kommunfullmäktige och andra myndigheter, vilka inte är 
förbehållna andra organ.

Övervaka att kommunfullmäktiges beslut verkställs och efterlevs samt att kommunens 
löpande förvaltning och ekonomi handhas på ett rationellt och effektivt sätt.

Vid behov besluta om omfördelning av budget mellan verksamheterna.

Ha fortlöpande uppsikt över och insyn i de företag, som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i, främst vad avser ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
ägardirektiv, men också vad avser övriga förhållanden som kan vara av betydelse för 
kommunen.

Tillvarata och bevaka kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
liknande fora, där kommunen genom ägande eller på annat sätt har intressen att bevaka.

Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse

4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden helt eller delvis 
ta över kommunstyrelsens verksamhet.

Ekonomisk förvaltning
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5 § Kommunstyrelsen ska handha och ansvara för kommunens medelsförvaltning 
och därvid följa kommunallagen, av kommunfullmäktige beslutade direktiv och andra 
föreskrifter för ändamålet.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens intäkter inflyter, att betalningar sker i rätt tid samt att vidtaga 
nödvändiga åtgärder för att inkassera fordringar, som förfallit till betalning.

Kommunstyrelsen ska tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.

Kommunstyrelsen samordnar upphandlingar av kommunövergripande karaktär och ska 
därvid tillse att lagstiftning och upphandlingsreglemente efterlevs. 

Inom sitt verksamhetsområde ska kommunstyrelsen svara för förekommande donations- 
och stiftelseförvaltning inkl. utdelning. 

Kommunstyrelsen får besluta om avvikelse från av kommunfullmäktige fastställda taxor 
och avgifter, om det i ett enskilt ärende föreligger särskilda omständigheter. Ett sådant 
beslut ska anmälas till kommunfullmäktige.

Personalpolitik

6 § Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och pensionsmyndighet och 
ska därvid handha frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess anställda.

Kommunstyrelsen ska med bindande verkan, genom kollektivavtal eller på annat sätt, 
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
anställda.

Kommunstyrelsen ska på kommunens vägnar förhandla enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet.

Kommunstyrelsen beslutar om stridsåtgärder.

Kommunstyrelsen avgör frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och övriga 
bestämmelser som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
anställda.

Kommunstyrelsen ansvarar för samt leder och samordnar kommunens personalpolitik. 
Kommunstyrelsen ska vidare verka och svara för samordning och utveckling av 
personaladministration, samt fastställa riktlinjer för personal- och lönepolitik.

Övrig verksamhet

7 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som civilförsvarsnämnd och 
arbetslöshetsnämnd.
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I kommunstyrelsens uppgifter ingår även följande:
 Att svara för ledning och samordning av informationsverksamheten och ansvara 

för kommunens centrala marknadsförings- och informationsverksamhet.
 Att ansvara för sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder i syfte att 

allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.
 Att ansvara för turismfrågor.
 Att ansvara för övergripande hållbarhetsfrågor.
 Att ansvara för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) enligt skollagen.
 Att vara kommunens arkivmyndighet.
 Att vara personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning med 

efterföljande nationell lagstiftning
 Att ansvara för kommunens officiella digitala anslagstavla.
 Att inom sitt eget verksamhetsområde besluta i ärenden om utlämnande av 

allmänna handlingar.
 Att ansvara för utformningen av kommunens administrativa regelverk.
 Att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag, regionbidrag eller motsvarande som 

innebär kommunal medfinansiering eller tillsättande av nya tjänster.

Kommunstyrelsen ansvarar i övrigt för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som 
inte ankommer på annat organ.

Delegering från kommunfullmäktige

8 § Kommunstyrelsen får vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de 
riktlinjer, som kommunfullmäktige beslutat och med särskilt beaktande av de föreskrifter, 
som fullmäktige beslutat beträffande säkerhet.

Kommunstyrelsen för själv eller genom ombud kommunens talan och bevakar dess rätt 
inför domstolar och andra myndigheter i mål och ärenden där det ankommer på 
kommunstyrelsen att föra sådan talan. I detta sammanhang har kommunstyrelsen rätt att 
träffa avtal om betalning av fordran, anta eller förkasta ackord samt ingå förlikning.

Kommunstyrelsen avger yttranden, som ankommer på fullmäktige i de fall dessa inte är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kan kommunfullmäktiges beslut 
inte avvaktas får kommunstyrelsen besluta även i dessa ärenden.

9 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter vad avser den fysiska 
planeringen i den del som gäller översiktsplanering, regionplanering och länsplanering. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens detaljplanering. I uppdraget ingår att ge 
förvaltningen i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till nya detaljplaner, samt att 
besluta om samråd, granskningsförfarande och antagande av kommunens detaljplaner. 

Trots ovanstående stadganden om detaljplanering, ska detaljplaner som inte är förenliga 
med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § PBL, är av 

66



5 (11)
C 14:1 – Reglemente för kommunstyrelsen

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan, även fortsättningsvis antagas av kommunfullmäktige.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

10 § Kommunstyrelsen ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
lagstiftning, rättspraxis samt kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen ska regelbundet till kommunfullmäktige rapportera och redovisa hur 
verksamheten utvecklas och bedrivs samt hur den ekonomiska ställningen förändras 
under budgetåret.

Kommunstyrelsens arbetsformer

Sammansättning

11 § Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 
Förutom ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten 
som andre vice ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte 
innehar ordförandeposten.

Ersättarnas tjänstgöring i styrelse och utskott

12 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare i kommunstyrelsens utskott ska närvara vid utskottets sammanträden endast om 
ledamot är förhindrad att tjänstgöra om inte annat beslutas av utskottet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin mening 
antecknad till protokollet.

Om inte ersättarna i kommunstyrelsen väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av fullmäktige bestämda ordningen.

Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet 
bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 
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Växeltjänstgöring

13 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har 
avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 
får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

14 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens/utskottets sekreterare, som kallar 
ersättare.  

Ersättare för ordföranden i styrelse och utskott

15 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser styrelsen/utskottet en annan 
ledamot att tillfälligt vara ordförande och fullgöra ordförandens uppgifter. Den till åldern 
äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget under längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

Tidpunkt

16 § Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i kommunstyrelsen eller utskottet, efter 
samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
ett sammanträde.

Kallelse

17 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (via digitala 
möteshandlingar, post, e-post eller anat sätt som kommunstyrelsen bestämmer) tillställas 
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
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Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning

18 § Utskottet får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande ersättare 
är närvarande.

Om en ledamot i utskottet begär det ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
beslut.

Ordföranden

19 § Det åligger kommunstyrelsens ordförande att

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela verksamhet,

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor,

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 
samt

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med övriga nämnder, utskott 
och beredningar. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Ordföranden har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Justering av protokoll

20 § Protokoll i styrelsen och utskottet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen och utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan den justeras.

Reservation
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21 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för 
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

Delgivning

22 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 1:e och 2:e vice 
ordföranden, kommunchefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer.

Undertecknande av handlingar

23 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice 
ordföranden och kontrasigneras av kommunchefen eller kommunstyrelsens sekreterare 
såvida inte annat bestäms genom delegation.

l övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden och 
kontrasigneras av utskottets sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation.

Arbetsutskottet

24 § Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott som består av fyra 
ledamöter och lika många ersättare.

25 § Kommunstyrelsen väljer, för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets 
ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

26 § De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen bör beredas av utskottet om 
beredning behövs.

När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.

Utskottets protokoll ska snarast anmälas till kommunstyrelsen.

27 § Från kommunens nämnder, beredningar, utskott och anställda får 
kommunstyrelsen och dess utskott infordra nödvändiga yttranden och upplysningar.

Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds verksamhetsområde, får 
utskottet adjungera representanter från berörd nämnd. De adjungerade ledamöterna får 
yttra sig i utskottet men inte delta i dess beslut och inte heller få sin mening antecknad till 
protokollet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 28 Kommunstyrelsens arbetsutskott ska inför kommunstyrelsen bereda ärenden
angående tillväxtfrågor, detaljplanering, den långsiktiga planeringen av kommunens 
ekonomi, övergripande hållbarhetsfrågor och övergripande planering av den lokala 
trafikförsörjningen (inkl. särskild kollektivtrafik). Likaså ska utskottet bereda andra 
ärenden avseende kommunens långsiktiga planering, vilka hänskjutits till utskottet.

Arbetsutskottet bereder och handlägger kommunens personalfrågor.

Arbetsutskottet är förhandlingsdelegation och pensionsmyndighet.

Arbetsutskottet är även budgetberedning och ska upprätta förslag till årsbudget (inkl.
ekonomiska ramar), taxor, flerårsbudget samt årsredovisning med mera för kommunens 
totala verksamhet.

Arbetsutskottet fullgör kommunens uppgifter avseende:
 Löpande frågor om kommunikationer och trafikförsörjning. 
 Lönefrågor i samband med förtroendeuppdrag för anställd.
 Tolkning av reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla 

kommun mandatperioden 2019-2022.
 Sysselsättnings-, näringslivs- och turismfrågor.
 Marknadsföring och information.

Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation kan ha
överlämnats till detsamma.

Slutligen ska utskottet bereda/handlägga andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med
ovan angivna.
________________________  
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 18:4

Kf § 89/2018, § xx/2019 Dnr KS 2018/157

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden

Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2019, Kf § xx/2019.
Gäller från 1 juli 2019.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller tidigare vid behov

Övergripande verksamhet
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens huvudsakliga ansvarsområden är:

- Kommunens fastigheter
- Bostadsförsörjning
- Exploateringsverksamhet
- Gator och parker
- Trafiksäkerhet
- Vatten- och avloppssystem
- Energiförsörjning

§ 2 Utöver de områden som nämns i § 1 ansvarar samhällsbyggnadsnämnden även för att 
fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och 
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byggområdet, i den mån sådana ärenden faller utanför byggnadsnämndens och Ystad-
Österlenregionens miljöförbunds ansvarsområden. 

§ 3 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för andra ärenden som är av teknisk 
karaktär eller som rör fysisk planering, om dessa inte faller inom någon annan nämnds 
ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter
§ 4 Samhällsbyggnadsnämnden får fatta beslut som utgör myndighetsutövning, i enlighet 
med exempelvis Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Lag (1982:129) om flyttning 
av fordon, Trafikförordning (1982:1276) eller liknande lagstiftning. Detta gäller endast om 
sådana beslut i art och omfattning motsvarar de som beskrivs i ovan nämnd lagstiftning.

§ 5 Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd i enlighet med Lag (1978:234) 
om nämnder för vissa trafikfrågor.

§ 6 Ärenden som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egen verksamhet ska 
inte hanteras av samhällsbyggnadsnämnden, utan av byggnadsnämnden. 

§ 7 Ärenden som rör myndighetsutövning i miljöfrågor ska endast undantagsvis hanteras 
av samhällsbyggnadsnämnden. Detta ska ske i de fall då ärendet faller utanför Ystad-
Österlenregionens miljöförbunds kompetensområde. 

§ 8 Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för kommunens vatten- och avloppsverk.

§ 9 Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande:
- Kommunens fastigheter och anläggningar.
- Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd.
- Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna 

platser.
- Kommunens vatten- och avloppsanläggningar.
- Offentlig renhållning och belysning.
- Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur.
- Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag.
- Tillgänglighetsfrågor.
- Miljöfrågor.
- Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling.
- Ansvarsområden av samma typ, förutsatt att ingen annan nämnd ansvarar för det.

§ 10 I samhällsbyggnadsnämndens uppdrag ingår att:
- Anlägga, driva och underhålla sådana faciliteter som faller under 

samhällsbyggnadsnämnden ansvarsområden i § 9.
- Ingå avtal avseende konsult- och entreprenadtjänster.
- Tillse att erforderliga kontroller och besiktningar av kommunens egna 

byggnadsprojekt sker.
- I den mån det inte strider mot av fullmäktige fattade beslut köpa och sälja fast 

egendom.
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- Avge yttranden över remisser från byggnadsnämnden, Ystad-Österlenregions 
miljöförbund eller lantmäterimyndighet.

- Ansöka om särskild förvaltning enligt Bostadsförvaltningslagen.
- Företräda kommunen och dess rätt vid lantmäteriförrättningar samt, i samband 

med sådana förrättningar, ingå erforderliga avtal.
- Samordna kommunens exploateringsverksamhet samt ingå exploateringsavtal.

§ 11 Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i ärenden om:
- Inteckning, nedsättning, dödning, sammanläggning och relaxation av inteckning 

samt utbyte av pantbrev.
- Hyra, arrende, tomträtt, servitut eller annan upplåtelseform till fast eller lös 

egendom.
- Förhyrning, arrende eller annan upplåtelse avseende annans fasta eller lösa 

egendom.
- Rivning av kommunalt ägd byggnad.
- Bidrag till enskild väghållning.
- Frågor som gäller Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
- Permanenta lokala trafikföreskrifter och dispenser enligt Trafikförordning 

(1998:1276).
- Namngivning av kommunala gator, vägar, torg och kvarter.
- Frågor som till art och grad är jämförbara med övriga som beskrivits i denna 

paragraf och som inte ligger inom en annan nämnds ansvarsområde.

Samhällsbyggnadsnämndens övriga uppgifter
§ 12 Samhällsbyggnadsnämnden svarar för information om sin verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden svarar för reformering och förenkling av sitt regelbestånd.

Samhällsbyggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt
verksamhetsområde.

Beslutsbefogenheter vid en extraordinär händelse
§ 13 Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden överta hela eller delar 
av nämndens verksamhetsområde.

Ansvar, information och rapporteringsskyldighet
§ 14 Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens område bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifterna som 
gäller för verksamheten. 

Nämnden ska till kommunfullmäktige, på sätt som kommunstyrelsen bestämmer, 
rapportera hur verksamheten utvecklas.
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Nämndens arbetsformer

Sammansättning och mandattid
§ 15 Samhällsbyggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Förutom ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten
som andre vice ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte 
innehar ordförandeposten.

Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från den förste januari året 
efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Ersättarnas tjänstgöring
§ 16 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ej tjänstgörande ersättare i nämnden har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin 
mening antecknad till protokollet.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen.

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.

Växeltjänstgöring
§ 17 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna.

Inkallande av ersättare
§ 18 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträdet, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare.

Ersättare för ordförande
§ 19 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde
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eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande
tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige 
ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden
§ 20 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträde
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär
det.

Om särskilda skäl föreligger får ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, ställa 
in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde.

§ 21 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (via digitala 
möteshandlingar, post, e-post eller på annat sätt som nämnden bestämmer) tillställas varje 
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning
§ 22 Från kommunens övriga nämnder, beredningar, utskott och anställda får nämnden
infordra de yttranden och upplysningar, som behövs för att de ska kunna fullgöra sina
uppgifter.

Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds eller annat utskotts
verksamhetsområde, nämnden adjungera representanter från berörd nämnd eller utskott.

De adjungerade ledamöterna får yttra sig men inte delta i beslut eller få sin mening 
antecknad till protokollet.

Justering av protokoll
§ 23 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

76



Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation
§ 24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för 
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

Delgivning
§ 25 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förste eller andre vice ordföranden 
eller tjänsteman som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
§ 26 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av förste vice eller andre vice ordföranden och 
kontrasigneras av sekreteraren eller annan anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Personuppgifter
§ 27 Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen för behandling 
av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
__________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 125 Dnr KS 2018/197

Lokalförsörjningsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till Lokalförsörjningsplan 2019-2023 
för Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2019.625, med de ändringar som 
följer i p. 9.4 och 9.5 med anledning av beslutade organisationsförändringar 
gällande kultur och fritid samt samhällsbyggnadsverksamheten, samt ändring 
i bilagan, sidan 2, där rubriken ”Ägandefördelning av fastigheter” ändras till 
”Hyresfördelning av fastigheter”. 

Ärendebeskrivning
Lokalkostnaderna är en av kommunens största kostnader. Utan en strategiskt 
bra lokalförsörjning ökar risken för kortsiktiga lösningar och felbedömningar 
som kan resultera i höga kostnader. Därför har kommunen ett avgörande 
ansvar för att lokaler och fastigheter förvaltas och utvecklas på ett sätt som är 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Kommunens lokalförsörjningsplan utgår från att kommunens lokaler ska 
svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten. Den 
övergripande ambitionen ska vara att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till 
så låg kostnad som möjligt. Detta ska åstadkommas genom att inte ha 
överytor, samutnyttja lokaler samt avyttra lokaler som inte behövs för 
kommunens fortsatta verksamhet. Kommunens verksamhet ska bedrivas i 
lokaler som fyller kraven på god inomhusmiljö och är energieffektiva.

I kommunens organisation ansvarar kommunens Fastighetsenhet för alla 
lokalfrågor. För att hantera lokalfrågor i kommunen har KS tidigare beslutat 
om att det ska finnas en lokalförsörjningsgrupp och en lokalsamordnare. Det 
är angeläget att denna grupp aktiveras och att en lokalsamordnare tillsätts.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

§ 125 forts.

I Lokalförsörjningsplanen för 2019-2023 har utöver organisationen kring 
lokalfrågor beskrivits kommunens nuvarande lokalutnyttjande och 
kommande behov från verksamheterna. För de verksamheter som har det 
största lokalbehovet har det också funnits mest underlag vilket redovisas i 
planen. Tanken är att planen ska revideras årligen och utgöra ett underlag för 
att bedöma framtida investeringsbehov och kommunens samlade 
lokalkostnader.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till Lokalförsörjningsplan 2019-2023 
för Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 25/2019, handlingsid: Ks 2019.623.
Lokalförsörjningsplan 2019-2023, handlingsid: Ks 2019.625.
Bilaga till lokalförsörjningsplan 2019-2023, handlingsid: Ks 2019.624.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 25/2019:
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till Lokalförsörjningsplan 2019-2023 
för Tomelilla kommun.
   
Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag med 
ändringsförslagen att förändringar ska göras i p. 9.4 och 9.5 med anledning 
av beslutade organisationsförändringar gällande kultur och fritid samt 
samhällsbyggnadsverksamheten, samt ändring i bilagan, sidan 2, där rubriken 
”Ägandefördelning av fastigheter” ska ändras till ”Hyresfördelning av 
fastigheter”.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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1. Inledning

Lokalkostnaderna är en av kommunens största kostnader. Utan en strategiskt bra 
lokalförsörjning ökar risken för kortsiktiga lösningar och felbedömningar som kan 
resultera i höga kostnader. Därför har kommunen ett avgörande ansvar för att lokaler och 
fastigheter förvaltas och utvecklas på ett sätt som är kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 
Kommunens lokalförsörjningsplan utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot 
behoven som finns i den kommunala verksamheten. Den övergripande ambitionen ska 
vara att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till så låg kostnad som möjligt. Detta ska 
åstadkommas genom att inte ha överytor, samutnyttja lokaler samt avyttra lokaler som 
inte behövs för kommunens fortsatta verksamhet. Kommunens verksamhet ska bedrivas i 
lokaler som fyller kraven på god inomhusmiljö samt är energieffektiva.

Behovet av lokaler ska i första hand tillgodoses inom det kommunägda
fastighetsbeståndet. I andra hand kan lokaler hyras av kommunens allmännyttiga
bostadsbolag Österlenhem eller andra externa fastighetsägare. Lokaler får inte hyras
externt om egna lokaler finns lediga och kan anpassas för verksamheten. Vid
avveckling av lokaler gäller motsvarande prioritering, det vill säga i sista hand ska
verksamheten lämna lokaler ägda av kommunen.

2. Syfte

Syftet med den strategiska lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för att med 
god framförhållning kunna planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov i ett 
nuläge samt i ett långsiktigt perspektiv. 

Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida investeringsbehov och 
kommunens samlade lokalkostnader. Lokalförsörjningsplanen ska användas av nämnder 
och styrelsen i det årliga arbetet med Strategisk och Ekonomisk plan. 

3. Mål

Lokalförsörjningsplanen ska på sikt leda till: 

• Balans mellan behov, tillgång och efterfrågan på lokaler för kommunens 
verksamheter 

• Kommunens verksamheter har en gemensam bild av lokalbehovet i ett 
ekonomiskt perspektiv och ser kommunen som en helhet på kort och lång sikt. 

• Lokalförsörjningsplanen utgör underlag till det årliga arbetet med Strategisk och 
Ekonomisk plan. 

• Ändamålsenligt lokalbestånd. 

• Kommunens resurser används på bästa sätt. 
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• Lokalkostnadernas andel av kommunens totala kostnader ska minska. Därigenom 
frigörs medel till kärnverksamhet. 

För att åstadkomma bra förutsättningar för att med god framförhållning kunna planera 
och strukturera kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge och i ett långsiktigt 
perspektiv har grundprinciper och strategier för lokalförsörjningen och lokalinvesteringar 
fastställts. 

4. Grundprinciper för lokalförsörjningen och lokalinvesteringar 

Följande övergripande strategier föreslås gälla för lokalförsörjningen i Tomelilla kommun: 

1. Kommunen ska ha en övergripande lokalförsörjningsplan som samordnas med 
kommunens planerade verksamheter. 

2. All kommunal verksamhet ska i första hand utnyttja kommunens egna befintliga 
lokaler. 

3. Nyinvestering/Nyförhyrning ska endast göras om verksamheten har ett långsiktigt 
lokalbehov som, efter en behovsutredning, visar sig inte kunna lösas inom 
befintligt fastighetsbestånd/hyresbestånd. Vid varje investering i ny-, om- eller 
tillbyggnad ska i beslutsunderlaget redovisas framtida förändring av 
lokalkostnaden samt effekter på verksamheten. 

4. Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- eller tillbyggnader. 
Lokaler ska så långt som möjligt samnyttjas av flera verksamheter. Vid tillfälliga 
lokaler ska dessa, i första hand, tillgodoses inom befintligt fastighetsbestånd, i 
andra hand genom extern förhyrning. 

5. Lokaler ska avvecklas om det, efter analys av de kommunala verksamheternas 
behov, visar sig att de inte behövs. 

6. Fastighetsenheten ansvarar för kommunens lokalplanering och hanterar alla 
kommunens hyresavtal. 

7. Förändring av lokalförhyrning beslutas av Samhällsbyggnadschef respektive 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

8. Nyinvesteringar beslutas av Kommunstyrelsen

5. Löpande arbete med lokalförsörjning

I kommunens organisation ansvarar kommunens Fastighetsenhet för alla lokalfrågor. För 
att hantera lokalfrågor i kommunen finns en lokalförsörjningsgrupp och en 
lokalsamordnare.

Lokalförsörjningsgruppens uppgift är att matcha verksamheternas lokalbehov med lokaler 
och tillsammans med lokalsamordnaren ta fram en gemensam övergripande 
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lokalförsörjningsplan som uppdateras, revideras och beslutas årligen. 
Lokalförsörjningsgruppen är en samverkansgrupp mellan lokalsamordnaren och 
verksamheterna och är en resurs för lokalsamordnaren. Lokalförsörjningsplanen ska vara 
knuten till den årliga verksamhetsplaneringen och budgetprocessen. Beslut om 
verksamhetsplaner tas i respektive nämnd i samband med budgetarbetet. Utifrån sin 
planering om behov av t.ex. utbildnings-, omsorgsplatser etc. ska varje 
förvaltning/verksamhet upprätta en prognos för de behov man har för fem år fram i 
tiden vilken revideras årligen och utgör underlag för lokalförsörjningsplanen.

6. Organisation lokalförsörjning

Lokalförsörjningsgrupp
Lokalsamordnaren är ansvarig och sammankallande i lokalförsörjningsgruppen. 
Lokalförsörjningsgruppen består av respektive verksamhetsansvarig eller den som denne 
sätter i sitt ställe, fastighetschefen, lokalsamordnaren och ev IT-strateg. Till gruppen kan 
tillfälligt adjungeras ekonomichef, vd Österlenhem eller  kommunchef efter behov.

Lokalsamordnare: 
Lokalsamordnaren är anställd på Fastighetsenheten och har rollen som kommunens 
beställare av lokaler och är ansvarig och sammankallande i lokalförsörjningsgruppen. 

Lokalsamordnarens uppgifter är att:

 Tillse att lokalbehovsprocessen efterlevs. 

 Ansvara för att upprätthålla den kommunala lokalförsörjningsplanen och årligen 
förelägga den för SBN och KS. 

 Upprätthålla kunskap om den lokala hyresmarknaden gällande utbud av lokaler 
idag och i framtiden. 

 Följa upp nyttjandet, kvalité, och kostnaderna för lokalerna 

 Upprätthålla kunskap om de kommunala verksamheternas nuvarande och framtida 
lokalbehov. 

 Stödja verksamheterna till effektivt lokalutnyttjande. 

 Fungera som beställare gentemot kommunens fastighetsbolag. 

 Leda och medverka i kommunens lokalplaneringsgrupp. 

 Utvärdera genomförda större lokalprojekt för vidare information i 
lokalplaneringsgruppen. 
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7. Befolkningsprognos 

Enligt SCB:s  befolkningsstatistik växer nu Sverige med närmare 100 000 invånare per år 
och Sveriges befolkning beräknas bli 11 miljoner invånare år 2026. Även medellivslängden 
är hög i Sverige, där kvinnors medellivslängd är drygt 84 år medan männen fortfarande 
har en något lägre medellivslängd på drygt 80,4 år.  

Tomelilla kommun har (2018) 13 500 invånare. I översiktsplanen för Tomelilla kommun 
är planeringsmålet att kommunen ska öka till 14 000 invånare år 2025, en ökning med 
cirka 100 personer per år. 

Utifrån dagens befolkningsökning ser målet för 2025 inte ut att nås. Hur mycket 
befolkningen kommer att öka i Tomelilla kommun kommande år går dock inte att säga 
exakt utifrån föregående års statistik. Statistiken under 2000-talet uppvisar inte heller en 
konstant ökning under varje år. Invånarantalet i Tomelilla kommun har varit ostadig 
framtill 2000 när befolkningen började öka fram till dagens nivå, källa: statistiska 
centralbyrån (SCB). 

Befolkningsprognosen fördelat på åldersgrupper baseras på KAAB prognos ABs rapport 
2015-2025. 

Tomelilla kommun har under åren 2014-2017 växt med närmare 230 personer, som till 
stor del beror på en ökad inflyttning från andra länder. 
Statistik för 2017 visar på fler invånare i åldersgrupp 55-74 år än Region Skånes tidigare 
prognos. Det kommer sannolikt att förstärka den stora ökning som prognostiserades fram 
till 2014 för åldersgruppen 75-84 år. Även de som är 85 år och äldre antas att öka med 
närmare 30 individer för Tomelilla fram till år 2024.

I dag är den vanligaste boendeformen i Tomelilla eget ägande i småhus och väldigt få av 
kommunens invånare bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Det kommunala bostadsbolaget, 
Österlenhem har under 2014-2017 byggt sammanlagt 24 kommunala hyreslägenheter 

85



6

jämfört med grannkommunen Sjöbo där Sjöbohem har byggt närmare 130 lägenheter. 
Den vanligaste hushållstorleken i Tomelilla består av tvåpersoners hushåll. Källa SCB.

8. Lokalbestånd i Tomelilla kommun idag

Totalt omfattar kommunens verksamheter 71 524 kvm lokalyta därav 54 285 
kommunägda och 17 194 kvadratmeter externa lokaler. Kvadratmetrarna är fördelade 
enligt följande. Barn och Utbildning har 26 953 kvadratmeter, Stöd och lärande 2 488 
kvadratmeter, Kultur och Fritid 6 178 kvadratmeter, Samhällsbyggnad inklusive Va, 
Fastighet och Gata/Park 2 777 kvadratmeter, Vård och Omsorg 6 200 kvadratmeter, 
Kommunledningskontoret 2 176 kvadratmeter och externa hyresgäster 4 579 
kvadratmeter samt outhyrda lokaler 2 934 kvadratmeter.

9. Förändrade lokalbehov

På grund av inflyttning och en ökning av befolkningsprognosen ser verksamheterna ett 
ökat behov av lokaler.  

2016 gjorde Samhällsbyggnadsförvaltningen en utredning gällande kommunens behov av 
verksamhetslokaler. Utredningen konstaterade att skolan fram till 2016 hade klarat av att 
ta emot det ökande antalet barn i befintliga lokaler men för att klara uppdraget på sikt så 
behövdes det byggas både förskoleavdelningar och klassrum. Utredningen visade då att 
det inom en tioårsperiod behövde byggas 8-11 klassrum och 8 förskoleavdelningar. 

Även den sociala verksamheten behövde större lokaler för att klara sina åtaganden. 
Utredningen visade då att en ombyggnad av Välagården skulle kunna ge flera 
synergieffekter där följande skulle kunna inrymmas: Permanent HVB-hem med ca 22 
platser, korttidsboende med 15 platser, daglig verksamhet och familjecentral. 

Sammantaget föreslogs att 3 förskoleavdelningar på Ängen snarast skulle byggas till en 
kostnad av 30 milj, en ny skola skulle byggas till en kostnad av 65 milj, Välagården skulle 
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byggas om till en kostnad av 60 milj, Solhuset skulle byggas om till en förskola till en 
kostnad av 5 milj, en idrottshall skulle byggas till en kostnad av 15 milj, befintliga skolor 
skulle anpassas till en kostnad av 15 milj, Kastanjeskolans Annex skulle rivas och en 
tillbyggnad för årskurs 7-9 skulle ske på Kastanjeskolan till en kostnad av 60 milj och 
slutligen skulle en tillbyggnad ske på Solhuset till en kostnad på 20 milj. 

När det gäller behoven av förskoleplatser så anses detta behov löst genom att 3 
förskoleavdelningar på Ängen färdigställts och 2 avdelningar byggts i Smedstorp. 
Solhusets ombyggnation har inte ansetts längre vara aktuellt. När det gäller ny skola så har 
detta alternativ beslutats att inte genomföras. I stället kommer befintliga skolor att byggas 
till och om. Lindesborgsskolan tillbyggdes 2016-2017 då 2 klassrum och 2 grupprum 
byggdes.  

   9.1 Barn- och utbildning

Barn- och utbildningsverksamheten fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Verksamhetens uppgifter omfattar elevvård, 
grundskola, förskoleverksamhet, förskoleklasser, grundsärskola samt skolbarnsomsorg 
och pedagogisk omsorg. Verksamheten ansvarar för pedagogiska frågor vad gäller 
gymnasieskola och gymnasiesärskola samt att samverkan sker med Ystad gymnasieskola i 
dessa frågor.

I nedanstående tabell redovisas antal födda barn i Tomelilla kommun under åren 2012-
2017 samt elever i kommunala skolor f-9 år 2018.

År Antal Åk Antal i Tomelillas 
kommunala skolor

2017 147
2016 134
2015 138
2014 151
2013 160
2012 144
2011 150 Fsk-klass 129
2010 161 åk 1 137
2009 158 åk 2 133
2008 144 åk 3 122
2007 166 åk 4 139
2006 143 åk 5 110
2005 156 åk 6 123
2004 156 åk 7 114
2003 130 åk 8 115
2002 147 åk 9 122

I siffrorna för Tomelillas kommunala skolor ingår eventuella interkommunala elever från 
andra kommuner.
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I nedanstående tabell visas antal födda barn i Tomelilla tätorts upptagningsområde åren 
2002-2017 samt antal elever i skolorna f-9 i tätorten år 2018.

År Antal Åk Totalt i tätortens 3 
skolor

Lindesborgsskolan Byavångssskolan Tryde 
friskola

2017 100
2016 97
2015 97
2014 94
2013 110
2012 87
2011 91 Fsk-

klass
96 47 29 20

2010 113 åk 1 114 48 46 20
2009 114 åk 2 112 47 45 20
2008 100 åk 3 104 47 37 20
2007 104 åk 4 101 52 29 20
2006 85 åk 5 92 46 26 20
2005 104 åk 6 99 49 28 22
2004 108
2003 92
2002 99

I siffrorna för skolorna ovan finns ev. interkommunala elever med och även elever från 
andra upptagningsområden i Tomelilla som går på skolorna. Data gällande antal födda är 
tagna ur en tabell i kommuninvånarregistret som innehåller de personer som just nu är 
folkbokförda på en adress i kommunen. Avlidna och utflyttade personer visas inte i vyn. 
Vyn visar enbart information kopplad till folkbokföringsadressen. Vyn filtrerar bort 
sekretessmarkerade personer.

Lokalbehov
Utifrån det underlag som finns har verksamheten under hösten 2018 identifierat ett behov 
av nya undervisningslokaler för F-6 klass i Tomelilla centralort för både 
idrottsundervisning och lektionssalar. Behovet är i dagsläget ytterligare 8 klassrum och 8 
grupprum. Byavångsskolans gymnastiksal behöver byggas ut med nya omklädningsrum. 
Det finns i dagsläget olika förslag på hur man hanterar problematiken. 

 Bygga till befintliga F- 6 skolor till självförsörjningsgrad vilket innebär att 
Lindesborgsskolan och Byavångsskolan blir två parallella i samtliga årskurser för F-
6 vilket inkluderar även idrottsundervisningen.

 Nybyggnation av bollhall vid Lindesborgsskolan som ersätter de befintliga 
idrottslokalerna på respektive skolor. De befintliga idrottslokalerna på skolorna 
byggs om till lektionssalar. Båda skolorna blir i även detta förslag två parallella i alla 
årskurser F-6. Detta innebär att Byavångsskolans elever får utföra sin 
idrottsundervisning i Lindesborgsskolans nya bollhall.
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Kastanjeskolans Annex är i mycket dåligt skick och bör rivas. För att ersätta dessa lokaler 
föreslås en tillbyggnad av Kastanjeskolan.  

   9.2 Vård och omsorg

Vård- och omsorg fullgör kommunens uppgifter vad avser hemtjänst,
hemsjukvård, äldreboende, korttidsplatser, dagcentraler, dagverksamheter, rehab,
bostadsanpassning, LSS-verksamhet och socialpsykiatri.

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i lokalförsörjningsplanen för vård och omsorg. Den 
ekonomiska situationen i samhället som påverkar inflyttning och nybyggnation i 
kommunen och nationella politiska beslut om krav på olika boendeformer kan också 
förändra förutsättningarna. 

I promemorian föreslås att ett nytt stycke ska föras in i 5 kap. 5§ socialtjänstlagen 
(2001:453), som anger att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för äldre 
människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service (sk 
mellanboende). Regeringen föreslår bland annat att kommunerna får erbjuda hemsjukvård 
i mellanboendena och att tillståndsplikt ska gälla för privata utförare. Men de som 
behöver service och omvårdnad dygnet runt är därmed avsett för andra boendeformer.

I denna del beskrivs lokal och bostadsförsörjningsbehoven inom Vård och Omsorgs olika 
verksamhetsområden inom äldreomsorgens särskilda boenden, korttidsboende, växelvård, 
bostad med särskild service för personer med olika funktionsnedsättningar och 
kommunens dagverksamheter, daglig verksamhet och olika mötesplatser. Vård och 
omsorgs lokal- och bostadsförsörjningsplan anger riktningen för verksamhetens ambition 
om lokal- och bostadsutveckling. Planen sträcker sig över en fem års period. Vård och 
Omsorg hyr i dag sina verksamhetslokaler av kommunens fastighetsavdelning, det 
kommunala bostadsbolaget Österlenhem, samt av privata fastighetsägare.

I kommunen finns sammanlagt fyra särskilda boenden riktade mot äldre, med 135 
särskilda boende lägenheter, varav 48 lägenheter bedrivs i egen regi. Därutöver har 
kommunen med möjlighet till 10 korttidsplatser och 3-6 växelvårdsplatser. ”37:an”, som 
är tryggt boende har i dagsläget 8 lägenheter och riktar sig till personer över 75 år. 

Inom handikappomsorgen (LSS), finns i dag olika boenden, där kommunen totalt 
disponerar 29 lägenheter . Korttidsvistelse för unga 13-20 år, köps av närliggande 
kommun medan korttidstillsyn bedrivs i daglig verksamhetslokal i Annexet vid 
Kastanjeskolan.

Kommunen tillhandahåller också lokaler dels på de särskilda boendena för olika 
aktiviteter och träffpunktsverksamhet både för äldre såväl som för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. För personer med demenssjukdom som bor i eget boende finns i 
dag en dagverksamhet. Kommunen har också en väl utbyggd daglig verksamhet för 
personer i arbetsför ålder. 
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Nedan tabell visar aktuell bild av olika boenden/verksamheter i vård och omsorg 2017

Boende Antal Inriktning Årsintäkt från
brukare 2017

Årshyra för 
VO 2017

Norrevång
(Skåne Tranås)

24 (13 demens) Säbo 1 334 tkr 2 537 tkr

Norrevång
(SkåneTranås)

2 Växelvård (Hela 
fastig)

Norrevång
(SkåneTranås)

10 Korttid    437 tkr

Brinkehem
(Brösarp) Ö-hem

22 (12demens) Säbo 1 251 tkr 3 274 tkr

Byavången (extern) 56 (27 demens) Säbo 3 404 tkr 4 689 tkr

Byavången (extern) 1 Växelvård

Valkyrian (extern)
(Ö-hem)

40 (10 demens) Säbo 2 450 tkr 2 784 tkr

Skogsdungen
(Nedlagt 180701)
37:an
Byahemmet

8 Tryggt boende    560 tkr    450 tkr

Vännen 3 rok Dagverksamhet 
äldre

   106 tkr

Totalt 142 säbo
13 korttid/ 
växelvård

Solgläntan
(Externt)

5 LSS boende 252 tkr 732 tkr

Nybogatan
(Externt)

5 LSS boende 400 tkr 574 tkr

Brandkårsgatan
(Ö-hem)

5 LSS boende 310 tkr 380 tkr

Svärdet
(Läggs ned 190501)
Stafettgatan öppnar 
190501

14 LSS boende - Egna 
kontrakt

Uppgift 
saknas

Totalt 29 lss boende
Källa:Verksamhetsuppgift
Utöver ovanstående boende verksamheter finns mötesplats Café kryddan för äldre i 
Byavångens verksamhet, där även viss värdinnetjänst finns att tillgå för personer som bor 
i ”37:ans Tryggt boende”. I Solhuset där socialpsykiatrin har sina personallokaler finns 
även träffpunktsverksamhet för personer med psykisk ohälsa.
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Behov och plan för framtida lokal- och bostadsförsörjning inom Vård och Omsorg

Särskilt boende
Verksamheten kan konstatera efter en fördjupad analys att kommunen har en balans i 
antalet särskilda boendeplatser och för att möta en framtida ökning som förutspås, 
bedöms verksamheten klara behovet om man kan åstadkomma en viss förtätning av 
befintliga lägenheter inom boendeverksamheten Norrevång. Vidare  visar siffror att det 
finns ett ökat behov av demensboende i och med att demensdiagnoser ökar. 

Korttidsboende, Växelvård
Vård och Omsorg har Trygg Hemgång, som förhoppningsvis på sikt kommer att minska 
antalet korttidsplatser med att mer avancerad hemsjukvård och rehab kan komma att ges i 
den egna bostaden. Målgruppen som beviljas växelvård är främst äldre med 
demensdiagnos, här ser verksamheten att behoven kommer att öka något då kommunen 
har allt fler äldre med demensdiagnos där anhöriga har behov av avlastning i form av 
växelvård för den demenssjuka. Behovet bedöms kunna tillgodoses med att växelvård  
planeras in på samtliga fyra särskilda boende inom befintlig ram.

Dagverksamhet- äldre
I dag erbjuds äldre med demensdiagnos dagverksamhet på Vännen. Verksamheten är 
trångbodd. Målgruppen bedöms fortsätta att växa och att även yngre med demensdiagnos 
finns, gör att lokal och inriktning behöver utvidgas inom planperioden.

LSS boende
Kommunen har idag fyra olika boenden för målgruppen. Målgruppen unga vuxna med 
lättare funktionsnedsättningar men med behov av dagligt stöd växer och verksamheten 
har bedömt behov av ytterligare lägenheter framöver. 

Daglig Verksamhet LSS
Daglig verksamhet är en verksamhet som har ökat kraftigt de senaste åren och 
kommunen har i dag 50 personer med beslut på daglig verksamhet. Dagens lokaler är inte 
ändamålsenliga och otillräckliga samtidigt som kommunen har en väl utbyggd utflyttad 
daglig verksamhet. Verksamheten har i dag en plan för att flytta verksamheten till andra 
lokaler som tillhandahålls av det kommunala bostadsbolaget Österlenhem.

Korttidsvistelse/korttidstillsyn
Korttidsvistelse för barn/ungdomar köps i dag av närliggande kommun, där 
verksamheten i dag köper ca 300 dygn/år. Möjlighet att driva verksamhet i egen regi har 
bedömts som alltför kostsam och kan i dag inte inrymmas inom befintliga verksamheter. 
Korttidstillsyn efter skoltid inryms i dag i Annexet bredvid daglig verksamhet och 
kommer i samband med flytt av daglig verksamhet att flyttas, då lokalens utformning inte 
är ändamålsenlig för målgruppen.

Mötesplatser
Verksamheten har i dag olika mötesplatser för äldre och för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar och bedömer att behovet av lokaler är tillgodosedda. 
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Personallokaler
Den legitimerade personalen inryms i dag på Välagården. I dag är lokalerna inte fullt 
ändamålsenliga eller dimensionerade för antalet som vistas i lokalen enlig AFS 2009:2. Det 
finns ett generellt behov av nya eller omfattande renovering av befintliga lokaler för den 
legitimerade personalen.

Hemtjänstlokaler
I dag finns hemtjänstlokaler i tätorten, Tomelilla och på Brinkehem i Brösarp samt att 
entreprenörerna har hemtjänstlokal kopplat till boendena Valkyrian och Byavången. 

Lokalbehov
Det sammantagna behovet av nya lokaler inom Vård och omsorg innebär att 
verksamheten i kv Svärdet flyttar till nya lokaler i kv Hallen som Österlenhem nu bygger. 
Daglig verksamhet flyttar från Annexet vid Kastanjeskolan till Balder. Korttidsboende 
med ca 10 platser på Norrevång är inte bra ur hygiensynpunkt och kvalitet. Målet är att ha 
5 korttidsplateser vilket löser problematiken. Dagverksamheten Vännen är idag 
trångbodda och kommer att behöva nya lokaler eller se över möjligheterna till tillbyggnad. 
Den befintliga lokalen kan i annat fall användas till träningslägenhet för personer inom 
LSS.

   
   9.3 Individ- och familjeomsorg IFO

Familjenämnden ansvarar för socialtjänsten i Tomelilla kommun bland annat i form av 
försörjningsstöd, missbruk och insatser för barn och unga samt familjerätt. Denna 
verksamhet är organiserad genom individ- och familjeomsorgen.

De lokalförändringar som planeras är att IFO-verksamheten samlar verksamhet i 
kommunhuset och löser därmed sina lokalbehov. AME flyttar sin verksamhet från 
Stationshuset till Arbetsförmedlingens lokaler. Välagårdens stödboende flyttas till 
Skogsdungen. En familjecentral föreslås i kv Prästkragen i lokal gemensamt med Barn- 
och utbildning. Den nya bemanningsenheten har behov av nya lokaler vilket eventuellt 
skulle kunna lösas i Stationshuset plan 2 som AME lämnar.

   9.4 Kultur- och fritid

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur, fritid,
bibliotek, och serveringstillstånd med mera enligt alkohollagen och ansvarar för
kommunens verksamheter inom dessa områden.

De lokalbehov som aviserats från verksamheten är följande:

Måltidslokaler
Kraven på köken förändras i samband med justering av elever/matgäster. 
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Fritidslokaler
Bollhall 24x42 m + 12x21m
Traktorgarage med förråd ca 50 m2 ( om Annexet rivs)
Förråd till våra 7 fotbollsklubbar som tränar på konstgräsplanen.
Lokal 40 m2 med trinett för möte till föreningarna kvällstid och dagtid möte fritid och 
kultur samt förråd.

Kulturlokaler
Tillgång till musiksal för Kulturskolan
Rörelserum/danssal med musikanläggning och speglar cirka 100 m2
3 st musikrum a 60, 20, 15 m2, plus förråd till rekvisita och instrument
Tillgång till enkelt rum för drama, orkesterspel och kör cirka 40m2
Kontorsrum 2 st 15m2, 1 st 30 m2 och tillgång till kopieringsrum(om Kulturskolan inte
får vara kvar på Kastanjeskolan)

   9.5 Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsverksamhetens huvudsakliga ansvarsområden är kommunens 
fastigheter, Bostadsförsörjning, Exploateringsverksamhet, Gator och parker, 
Trafiksäkerhet, Vatten- och avloppssystem och Energiförsörjning. Utöver dessa områden 
ansvarar verksamheten även för att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt plan- och byggområdet, i den mån sådana ärenden faller 
utanför byggnadsnämndens och Ystad-Österlenregionens miljöförbunds ansvarsområden. 
Sedan den 1 maj 2019 är kultur- och fritidsenheten en enhet under 
samhällsbyggnadsverksamheten.

Ett projekt pågår där VA-verksamheterna i Tomelilla och Simrishamn studerar 
möjligheterna till samordning av verksamheterna. I avvaktan på vart detta leder planeras 
inga lokalförändringar i verksamheten. 

De lokalbehov som aviserats från Samhällsbyggnads verksamhet inryms i befintliga 
lokaler.

   9.6 Kommunledning

Direkt under kommunstyrelsen lyder kommunledningskontoret. Verksamheten ansvarar 
för funktionerna Kansli, Ekonomi, Personal, IT, Kommunikation, Utveckling och 
säkerhet. Kommunens administration finns på flera platser i kommunen. Den största 
administrativa arbetsplatsen är kommunhuset. Under 2018 initierades en omflyttning 
inom kommunhuset föranledd av trångboddhet och omorganisation. Överförmyndarna 
flyttar till Miljöförbundets lokaler vilket frigör nödvändiga ytor inom kommunhuset. Den 
nya enheten Tomelilla direkt kommer att beredas plats i anslutning till växel och entré. I 
övrigt har inte aviserats om ytterligare lokalbehov.
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10. Sammanställning av lokalbehov 2019-2023

Sammantaget kan konstateras att det finns behov av nya undervisningslokaler för F-6 
klass i Tomelilla centralort för både idrottsundervisning och lektionssalar. Behovet är i 
dagsläget ytterligare 8 klassrum och 8 grupprum. Byavångsskolans gymnastiksal behöver 
byggas ut med nya omklädningsrum.

Den nya bemanningsenheten har behov av nya lokaler. 

Det finns ett behov av Bollhall  på ca 1200 m2 (24x42 m + 12x21m)
Traktorgarage med förråd ca 50 m2 ( om Annexet rivs)
Förråd till 7 fotbollsklubbar som tränar på konstgräsplanen.
Lokal 40m2 med trinett för möte till föreningarna kvällstid och dagtid möte fritid och 
kultur samt förråd.

Tillgång till musiksal för Kulturskolan
Rörelserum/danssal med musikanläggning och speglar cirka 100 m2
3 st musikrum 60, 20, 15 m2, plus förråd till rekvisita och instrument
Tillgång till enkelt rum för drama, orkesterspel och kör cirka 40m2
Kontorsrum 2 st 15m2, 1 st 30 m2 och tillgång till kopieringsrum(om Kulturskolan inte
får vara kvar på Kastanjeskolan)

I samband med ombyggnad av lokaler hanteras förändrade krav på köken. Behovet av ett 
rörelserum kan lösas genom ombyggnad av Lindesborgsskolans skyddsrum. Övriga 
aviserade behov löses i ombyggnadsprojekten alt hyrs lokaler in.

Välagården
Välagården har ett stort renoveringsbehov. I lokalerna finns idag en förskola, veterinärer, 
och den legitimerade personalen inom Stöd och omsorg. Tidigare utredningar visade att 
en ombyggnad av Välagården skulle kunna ge flera synergieffekter där verksamheter som 
permanent HVB-hem, korttidsboende, daglig verksamhet och familjecentral skulle kunna 
inrymmas. Nu har behoven och förutsättningarna ändrats men idag kan konstateras att en 
ombyggd Välagård skulle kunna innefatta verksamheter som legitimerad personal, LSS, 
daglig verksamhet, familjecentral, korttidstillsyn, kulturskolan, hemtjänst, kriscentrum, 
placering av ungdomar/barn, stödboende, seniorboende, aktivitetshus mm. Kommunen 
måste ta ställning till vad som ska göras med Välagården. Det finns tre alternativ, riva 
byggnaderna, totalrenovera eller sälja. Ett problem med försäljning är att det finns ett 
antal servitut som måste hanteras vid en försäljning. Riva kostar pengar som vi inte har 
någon nytta av. En totalrenovering där byggnaderna byggs om så att lokalerna är flexibla 
och verksamheter som idag finns i externa lokaler flyttas till kommunens egna 
nyrenoverade lokal där dessutom verksamheter som vi idag betalar dyrt för i andra 
kommuner skulle kunna flyttas hem skulle kunna vara en bra lösning.
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Följande investeringar krävs för att lösa aviserade behov (grovt kostnadsberäknade):

Lindesborgsskolan och Byavångsskolan 2019-2020 88 milj
tillbyggnad så skolorna blir tvåparallella i
samtliga årskurser för F-6, inkl idrotts-
undervisning

Kastanjeskolan om- och tillbyggnad 2021-2022 40 milj
inkl rivning av Annexet

Ombyggnad av Välagården ca 6086 m2 2023-2024 60-70 milj

Ny Bollhall 2023 32 milj

Alt
Lindesborgsskolan, Byavångsskolan 2019-2020 99 milj
ombyggnad/tillbyggnad idrottslokaler på
skolorna byggs om till lektionssalar, ny Bollhall
vid Lindesborgsskolan
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Fastighet

Ändringar och ombyggnader av kommunens fastigheter – 
Bilaga 4

Rutin för beställning

Vad ska göras? • Ombyggnad
• Underhåll/reparation
• Förändring av verksamhet

I vilken fastighet? Bilaga A
Ansvar för underlag Verksamhetschefen lämnar in ett underlag som grundar sig på 

checklistans punkter (bilaga B) som berör åtgärden eller 
förändringen.

Underlaget Underlaget ska vara skriftlig och ska innehålla vilken fastighet 
det gäller och ansvarig chef.
Alla åtgärder och detaljer som behöver ändras, byggas om eller 
byggas nytt ska redovisas, se checklista.
Underlaget ska vara förankrat i verksamheten så att det inte 
uppstår förändringar i efterhand med kostnader som följd.
Konsekvensanalys.
Huvudskyddsombud ska vara delaktigt.

Skiss Vid mindre förändringar kan en enkel skiss accepteras.
Ritning Vid en större förändring eller ombyggnad ska det finnas en 

skalenlig ritning.
Ritning för att kunna bedöma lämplig utformning, för 
upphandling och då det eventuellt behövs ansökas om bygglov 
eller bygganmälan.
En extern tjänst får köpas in för att få en skalenlig ritning. 
Kommunen har inte resursen.

Underlaget skickas till 
bedömning

Fastighetsägare (Fastighetschef). 
Fastighetsägaren gör en analys kring de tekniska kraven, 
praktiska och ekonomiska förutsättningar samt tillgängligheten 
och användbarheten. För bedömningen inhämtas kunskaper 
från andra tjänstemän och entreprenörer.

Återkoppling till 
verksamheten

Beställning

Fastighetsägaren redovisar förutsättningarna att ändra/bygga 
om och kostnaderna för förändringen/åtgärderna till 
verksamhetschef. 
Samhällsbyggnadschefen eller fastighetschefen är 
beställare.
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Fastighet

Hyresfördelning av fastigheter

Skola/förskola
Kastanjeskolan Barn & Utbildning
Byavångsskolan Barn & Utbildning
Lindesborgsskolan Barn & Utbildning
Odenslundsskolan Barn & Utbildning
Smedstorps skola Barn & Utbildning
Brösarps skola Barn & Utbildning
Västervångens förskola Barn & Utbildning
Lärkans förskola Barn & Utbildning
Ängens förskola Barn & Utbildning

Äldreboende
Norrevång Vård & Omsorg

Övriga
Kulturhuset Kultur & Fritid
Solhuset Stöd & Lärande
Herkules Stöd & Lärande
Nyckelpigans förskola Privat
Kommunhuset Kommunstyrelsen
Brösarps brandstation SÖRF
Ullstorp 1:7 SÖRF/Miljöförb/GK/Ambulans/Fastighet
Järnvägsstationen Trafikverket/Privat
Välagården Vård & Omsorg/Veterinärerna/Privat
Annexet Barn & Utbildning/Vård & Omsorg/Privat

TIAB
Balder 6 Stöd & Lärande
Balder 7 Stöd & Lärande

Österlenhem
Brinkehem Vård & Omsorg
Valkyrian Vård & Omsorg
Byavången Vård & Omsorg
Brandkårsgatan Vård & Omsorg
Prästkragen Barn & Utbildning
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Fastighet

Checklista Bilaga B

Utemiljön Markanläggning Växtlighet
Sophantering Parkeringsplats Rabatt
Trappor Gångväg Häck
Ramper Uteplats Träd
Förråd Staket Estetisk utformning
Lekplats Entréplan Odling
Belysning Brunnar

Fasader Tak
Väggar Stuprör
Fönster Hängränna
Dörrar Plåt
Portar Räcken, stegar
Belysning Galler
Markiser Vattenutkastare

Inomhus Material
Belysning Väggar
Ventilation Golv
Värme Innertak
Akustik Innerdörrar
Vatten Karmar och lister
Fast inredning, kök Färgsättning
Fast inredning, tvättstuga Annan inredning
Persienner El-uttag
Passagesystem
Låssystem

Teknisk utrustning Skyltar
Telefon Dörrautomatik
IT anslutning Brandlarm/Branddokumentation
Larm Dörranrop/Ringklocka

Redogör om det är nyanskaffning, reparation, utbyte, uppfräschning eller ny/ombyggnad. 
Skriv även detaljer som är viktiga för er verksamhet och som behöver beaktas vid 
åtgärderna.
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Inledning
Denna ledningsplan reglerar hur Tomelilla kommun ska organisera sig vid kriser och 
extraordinära händelser. Med extraordinär händelse avses en händelse som:

 Avviker från det normala,
 Innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller
 Innebär en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner,
 Kräver skyndsamma insatser av kommunen

Bakgrund
Sedan den 1 juli 2002 har Sverige en struktur för krishantering vars främsta syfte är 
att höja samhällets förmåga att hantera fredstida kriser. Grundläggande principer är 
ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen.

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala 
förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.

Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som 
möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.

Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Kraven på kommunernas krishanteringssystem regleras i lagen om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (lag 2006:544). Staten preciserar genom ”Överenskommelse om 
kommuners krisberedskap” mål för kommunernas krisberedskap enligt följande:

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet 
av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. 
Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap.

Kommunen ska, inom sitt geografiska område, i fråga om extraordinära händelser i 
fredstid verka för att:

1. Olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår 
samordning i planerings- och förberedelsearbetet

2. De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 
händelse samordnas
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3. Informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den 
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 
extraordinära händelser i fredstid.

Kommunen ska, vid en extraordinär händelse i fredstid, ge den myndighet som 
regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, 
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 
åtgärder.

Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd 
beredskap.

Syfte
Ledningsplanens syfte är att säkerställa Tomelilla kommuns ledningsförmåga vid 
kriser och extraordinära händelser.

Varje verksamhet som ingår i Tomelilla kommunförvaltning fastställer egna 
ledningsplaner, utöver denna plan, för att kunna tillgodose en effektiv krishantering. 

Mål
Den kommunala verksamheten ska ha en förmåga att hantera och lindra 
konsekvenserna av kriser och extraordinära händelser. I möjligaste mån ska 
verksamheten bedrivas i samma omfattning och former som under normala 
förhållanden. Om händelsen kräver att kommunen övergår till 
krisledningsorganisation är målsättningen följande:

 Kommunen ska ha en omedelbar förmåga att leda och samordna 
verksamheten.

 Funktioner för ledning, samband och information ska kunna upprättas inom 
två timmar.

 Funktionerna ska kunna upprätthållas under längre tid.
 Korrekt information ska snabbt kunna ges till berörda personer, 

verksamheter och myndigheter och/eller spridas till allmänheten.

                När gäller ledningsplanen
Ledningsplanen gäller när en kris eller extraordinär händelse inträffat och ordinarie 
rutiner för ledning och styrning av kommunens verksamhet inte svarar mot den 
uppkomna situationens krav. Det är krisledningsnämndens ordförande som gör 
bedömningen att en inträffad händelse är extraordinär.

Vid olyckor ansvarar räddningsledare för ledning och samordning av akuta insatser.
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Initiering
När en uppkommen situation kräver skyndsamma insatser och/eller samordning av 
kommunen ska kommunchefen, dennes ersättare eller säkerhetssamordnaren 
informeras. Dessa kan då gemensamt eller var för sig besluta att krisledningsgruppen 
ska sammankallas. Kommunchefen eller säkerhetssamordnaren ska informera 
krisledningsnämndens ordförande snarast.

Om situationen kräver det kan beslut fattas om övergång till krisledningsorganisation 
enligt denna plan. Detta beslut fattas av krisledningsnämndens ordförande.

Exempel på när krisledningsorganisationen kan träda i kraft:

 En extraordinär händelse har inträffat och behov av övergripande kommunal 
ledning och samordning har uppkommit

 Ett allvarligt hot mot samhällsviktig verksamhet har uppstått
 Ett allvarligt hot mot kommunens invånare har uppstått
 Ett akut informationsbehov har uppstått
 En händelse med snabbt förlopp har inträffat som gör att normala besluts- 

och arbetsformer inte går att följa
 Beslut om höjd beredskap har fattats av regeringen

Krisledningsorganisation
Verksamheten ska så långt det är möjligt bedrivas i sina ordinarie former. Ansvar, 
organisation, lokaler och arbetsrutiner bör vara i princip samma som i den dagliga 
verksamheten. Det som skiljer ledningen vid en extraordinär händelse i kommunen 
är främst tidsförhållandena, då den vanliga processen ersätts av ett snabbare agerande 
där beslut kan behöva fattas och verkställas med kort varsel.

Kommunens krisledningsorganisation består av krisledningsnämnd och 
krisledningsstab. Särskilda stödfunktioner finns till krisledningsstabens förfogande.

Krisledningsnämnd
Kommunens krisledningsnämnd består av 5 ordinarie ledamöter med 5 ersättare. 
Krisledningsnämnden har det övergripande ansvaret för att samordna kommunens 
resurser och upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna under en extraordinär 
händelse. Se vidare krisledningsnämndens reglemente.

Krisledningsnämndens ansvar
 Tolka kommunens roll
 Ange inriktning för kommunens krishantering
 Företräda kommunen utåt
 Fatta beslut i principiella frågor
 Fatta beslut om förändrade servicenivåer
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 Fatta beslut om omfördelning av kommunens resurser
 Vid behov, begära bistånd utifrån
 Fatta beslut om stöd till enskilda

Krisledningsstab
Krisledningsstaben är beredande organ åt krisledningsnämnden och har det operativa 
ansvaret. Kommunchefen är krisledningsstabens chef.

I krisledningsstaben ingår:
 Kommunchef
 Säkerhetssamordnare
 Kanslichef/jurist
 Kommunikationschef

I krisledningsstabens stödfunktioner ingår:
 Verksamhetschefer eller motsvarande
 HR-chef
 Digitaliseringschef
 Kommunikatörer och webbredaktör
 Tomelilla Direkt
 POSOM

Den eller de chefer vars verksamhet är drabbad av en kris har det operativa ansvaret 
för krisledningen i respektive verksamhet och ska löpande rapportera till kommunens 
krisledningsstab. Vid behov kan personer med specialkompetens adjungeras till 
krisledningsstaben.

Händelser som inte bedöms som så allvarliga att krisledningsorganisationen i sin 
helhet initieras hanteras fullt ut av krisledningsstaben. Krisledningsnämndens 
ordförande ska då hållas informerad.

Krisledningsstabens ansvar
 Skapa en samlad bild av läget
 Följa läget och sammanställa beslutsunderlag till krisledningsnämnden
 Initiera och leda en samordnad krishantering
 Bedöma behov av och samordna insatser
 Utarbeta förslag till åtgärder
 Etablera kontakt med berörda myndigheter och organisationer
 Bedöma behov av samt initiera, planera och prioritera förstärkningsresurser
 Bedöma behov av och initiera insatser för psykosocialt omhändertagande
 Löpande dokumentera vidtagna åtgärder
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Schematisk bild över kommunens krisledningsorganisation

                  Ledningsplats
Krisledningsorganisationen har olika ledningsplatser att tillgå. 
Dessa anges i bilaga till krisledningsplanen.

Avlösning
Om situationen kräver det ska kommunens krisledningsorganisation kunna 
tjänstgöra dygnet runt så länge som krävs. Organisationens olika funktioner ska 

Krisledningsnämnd
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Analys och 
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Kommunikation
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vara beredda att arbeta i skift, vid varje skiftavlösning ska ledningsgenomgång 
genomföras. Utöver genomgången svarar varje funktion för löpande överlämning 
vid skiftavlösning.

Tekniska stödsystem
Vid regional samverkan används följande tekniska stödsystem enligt Länsstyrelsen 
Skånes policy:

 Telefoni
 WIS (Webbaserat Informationssystem)
 Virtuella mötesrum
 E-post

För intern kommunikation och ledning används, förutom ovan angivna system, 
CoCrisis samverkansplattform.

Geografiskt områdesansvar
Med geografiskt områdesansvar menas att kommunen ska verka för inriktning, 
prioritering och samordning av åtgärder som behöver vidtas under en extraordinär 
händelse. Vid behov måste kommunen kunna samverka med berörda myndigheter 
och organisationer för att lösa sina uppgifter.

Avveckling av krisledningsorganisationen
När krisledningsnämndens ordförande bedömer att ordinarie rutiner för ledning 
och styrning fungerar igen ska krisledningsorganisationen avvecklas. 
Krisledningsnämndens ordförande eller kommunfullmäktige beslutar om 
avveckling av organisationen. När organisationen avvecklats ska berörda 
verksamheter samt samverkande myndigheter snarast meddelas.

Utbildning, övning och ansvar
Enligt lag ska kommunen ansvara för att förtoendevalda och anställda får den 
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid en 
extraordinär händelse.

Kommunstyrelsen ansvarar för att krisledningsorganisationen har tillräcklig 
kompetens för sin uppgift. Varje verksamhet har samma ansvar för den egna 
krisledningsfunktionen.

Ansvar och uppföljning
 Dokumentansvarig politisk instans är kommunfullmäktige.
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 Kommunens säkerhetssamordnare är dokumentansvarig och ansvarar för 
uppföljning som ska ske i samverkan med verksamheterna minst en gång per 
mandatperiod.

 Kontaktlistor ska kontinuerligt hållas uppdaterade av säkerhetssamordnaren.
 Organisationens alla ledare ansvarar för att kommunens plan samt 

verksamhetsspecifika planer är kända i organisationen.
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Plan för krisledning inom Tomelilla kommun
–vid störningar eller extraordinära händelser

Planen fastställd i Tomelilla kommuns kommunfullmäktige 2017-03-20 Kf § 40
Planen ersätter tidigare ledningsplan

Reviderad 2017-03-20  
Dan Bengtsson, säkerhetssamordnare Tomelilla kommun
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1. Mål och uppgifter
1.1 Bakgrund och avgränsningar
Utvecklingen i samhället innebär att det ställs allt större krav och förväntningar på kommunen 
att vara en trygg och säker plats för alla som vistas där. Det ställs också krav på snabb och ef-
fektiv hantering vid en störning eller kris.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för alla som bor och vistas inom kommunens 
geografiska område. All verksamhet som ryms inom begreppet räddningstjänst finns reglerat i 
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). I övrigt tillämpas Kommunallagens (1991:900) be-
stämmelser samt vad som föreskrivs i denna plan.

Utgångspunkt för krishantering är begreppet ”extraordinär händelse i fredstid” som är defini-
erat i Lag (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.

Med en extraordinär händelse avses en händelse som:
 avviker från det normala
 innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i vik-

tiga samhällsfunktioner och
 kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting

En extraordinär händelse innebär fara eller direkt påverkan för liv, hälsa, miljö eller annan om-
fattande materiell skada. Den kan beröra flera av kommunens verksamheter. Detta innebär be-
hov av ledning och samordning.

Kommunen har en skyldighet att för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den ska 
hantera en extraordinär händelse. Planen ska baseras på en risk- och sårbarhetsanalys för all 
kommunal verksamhet, inklusive den verk- samhet som bedrivs av hel- eller delägda kommu-
nala bolag. Kommunen genomför sårbarhetsanalyser utifrån varje specifik verksamhet.

Vid en kris, störning eller extraordinär händelse samordnas arbetet utifrån olika lagstiftningar 
och uppdrag av säkerhetssamordnaren. Planeringen utgår från fem huvudscenarios:

1. Systemsammanbrott, el-, tele-, IT-, VA- eller annan infrastruktur
2. Stora olyckor, människor, miljö eller ekonomiska värden
3. Naturrelaterade händelser, stormar, snö, skyfall, isstorm etc.
4. Pandemi, eller annan livshotande epidemi
5. Social oro, anlagda bränder, skjutningar, mord, våldtäkter etc.
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1.2 Grundprinciper för krishantering
I enlighet med samhällets krisberedskap utgår Tomelilla kommuns krisberedskap från tre 
grundprinciper för krishantering.

Ansvarsprincipen – Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har 
motsvarande ansvar vid kris. Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att sam-
verka med andra
Närhetsprincipen – en kris ska, så långt möjligt, hanteras där den inträffar och av dem som 
är närmast berörda och ansvariga så långt det är möjligt.

Likhetsprincipen – Den organisation som hanterar krisen ska efterlikna ordinarie organisa-
tion så långt det är möjligt.

1.3 Krisledning – anpassning av ordinarie ledning
Vid en kris kan den ordinarie ledningsorganisationen behöva anpassas och förstärkas för att 
förbättra förmågan att hantera den uppkomna krisen. Behovet av krisledning är beroende av 
den specifika händelsens karaktär och omfattning. 

Följande indikationer är exempel på när en ordinarie ledning inom Tomelilla kommun bör 
övergå till krisledning:

 ordinarie rutiner svarar inte mot situationens krav
 flera verksamheter berörs
 samordning krävs
 stort behov av kriskommunikation
 behov finns av samverkan med andra organisationer och myndigheter

Vid aktivering av krisledningen ska ett eller flera mål formuleras av kommunchefen eller av 
denne utsedd person.

1.4 Övergripande mål för krishanteringen
Tomelilla kommuns övergripande mål för krishantering är att:

 minska konsekvenserna för dem som bor, arbetar eller vistas i kommunen
 säkerställa driften av den kommunala verksamheten och förhindra eller begränsa ska-

dor på människor, miljö och egendom
 upprätthålla förtroendet för den kommunala verksamheten
 vid behov medverka i samordning och koordinering med andra aktörer
 ge de som bor, arbetar eller vistas i regionen samt andra organisationer och myndig-

heter goda förutsättningar att fatta beslut genom att sprida snabb, korrekt och tydlig 
information
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1.5 Lagstiftning
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och under höjd beredskap, är kommuner skyldiga att förbereda sig på och 
ha en plan för hur dessa händelser ska hanteras. Kommuner ansvarar för sitt eget geografiska 
område.

Ansvaret innebär att kommuner inom sitt geografiska område ska verka för att olika aktörer i 
kommunen samverkar och samordnar planerings- och  förberedelsearbetet. Det innebär också 
att kommuner under en extraordinär händelse ska verka för att samordning sker av krishante-
ringsåtgärder som vidtas av olika aktörer. Kommuner ska vidare se till att informationen till all-
mänheten samordnas. Kommuner är skyldiga att utbilda och öva de personer som ingår i kris-
ledningsorganisationen.

Kommuners ansvar vid en extraordinär händelse är särskilt uttalat och reglerat i Lag om kom-
muners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd 
beredskap (2006:544). Kommuner måste även ha en beredskap för att kunna hantera mindre 
omfattande kriser som inte klassas som extraordinära. Detta regleras inte utifrån någon speci-
allagstiftning utan ska hanteras inom ramen för Kommunallagen(1991:900).

1.6 Ansvarsfördelning – krisledningen och verksamheterna
Ansvaret för verksamheteten i verksamhet/bolag flyttas inte vid en kris. Den som har ansva-
ret under normala förhållanden har också ansvaret vid en kris. I enlighet med ansvars- och 
närhetsprincipen ska en kris inom Tomelilla kommun hanteras av den verksamhet/bolag som 
drabbats så långt det är möjligt.

Varje verksamhet/bolag ska upprätta en egen operativ ledningsplan för att kunna tillgodose 
en effektiv krishantering. Den operativa ledningsplanen ska revideras i början av varje man-
datperiod och fastställas av respektive nämnd/styrelse. Den ska utgå från krisledningsplanen. 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en skyldighet att följa och ha uppsikt över kom-
munens samtliga verksamheter. 

Tomelilla kommuns krisledning aktiveras i de fall en kris inte kan hanteras av den drabbade 
verksamheten/bolaget på ett tillfredsställande sätt. Att krisledningen aktiveras innebär inte att 
ansvaret för hanteringen av krisen övertas av krisledningen eller krisledningsnämnden. Undan-
tag kan dock förekomma enligt Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid ex-
traordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544).

I det fall en extraordinär händelse deklareras kan krisledningsnämnden överta beslutanderät-
ten från annan nämnd. Beslutanderätten får endast övertas i den utsträckning som är nödvän-
dig med hänsyn till den specifika händelsens art och omfattning. (Se Reglemente för krisled-
ningsnämnden). Berörd verksamhet/bolag ska i sådant fall hantera krisen utifrån krislednings-
nämndens beslut. Den operativa ledningen kan hanteras av krisledningsstaben om kommun-
chefen så beslutar. Den nämnd vars verksamhet berörs är den nämnd som har det yttersta an-
svaret för krisen under förutsättning att inte krisledningsnämnden träder i funktion och över-
tar ledningen.
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För att skapa förutsättningar att utöva områdesansvar ska det finnas ett lokalt/regionalt 
krishanteringsråd med samverkande parter. I vårt område är detta ANTON-gruppen. Grup-
pen består av kommundirektörer/-chefer från Tomelilla, Ystad, Simrishamn och Sjöbo kom-
muner, lokalpolisområdeschef, räddningschef från SÖRF, kommunernas säkerhetschef/-sam-
ordnare samt representanter för Ystad lasarett, Simrishamns sjukhus, Region Skåne, Försvars-
makten och Länsstyrelsen.

1.7 Mål för normativ ledning – krisledningsnämnden
Krisledningsnämnds ordförande ska vara anträffbar på telefon. Nämnden ska kunna påbörja 
sitt arbete inom 8 timmar efter larm från krisledningsnämndens ordförande, eller dennes er-
sättare.

1.8 Mål för strategisk ledning – krisledningsstaben
Tomelilla kommuns krisledningsstab ska vid en extraordinär händelse, dygnet runt kunna på-
börja stabsarbete med minst 25 % bemanning inom 4 timmar efter larmning. Staben ska senast 
inom 8 timmar efter larm ha full kapacitet och ledningsförmåga.

Larmning, beredning samt hantering av händelsen ska kunna påbörjas  omedelbart efter det att 
kommunchefen nåtts av larmande myndigheter.

1.8.1 Krisledningsstabens uppgifter
Krisledningsstaben ska ha kompetens att:
 leda arbetet med krishanteringen
 bedöma den akut uppkomna situationen
 göra en bedömning av omedelbara och långsiktiga konsekvenser av  händelsen
 analysera insatsbehov och prioritera åtgärder
 larma den operativa ledningen efter behov
 skapa samordnade resurser för alla ledningsnivåer
 fatta Beslut I Stort (BIS), fördela ansvar, lednings- och arbetsuppgifter
 fatta beslut om hur resurser ska fördelas och nyttjas för att hantera krisen
 följa upp och dokumentera händelsen
 genomföra nödvändig omfallsplanering (alternativa händelseutvecklingar)
 samverka med berörda myndigheter och företag
 på olika medier förmedla snabb, kvalitetssäkrad och samordnad  information till all-

mänhet, drabbade, anhöriga och anställda
 lämna beslutsunderlag till kommunchef

1.9 Mål för operativ ledning
Den operativa ledningen ska kunna påbörjas inom 6 timmar och ska kunna utföras med full 
ledningsförmåga inom 8 timmar efter larm.
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2. Delegation, ledningsorganisation och bemanning
2.1 Krisledningsnämnden, normativ ledning och delegation
Kommunfullmäktige delegerar i reglemente till aktuell krisledningsnämnd att bära det yttersta 
och övergripande ansvaret för ledningen av kommunen vid en extraordinär händelse. Detta 
innebär att krisledningsnämnden kan besluta att överta samtliga eller vissa nämnders besluts-
befogenheter och verksamhetsansvar. Krisledningsnämnden ska ägna sig åt normativ ledning.

2.2 Krisledningsstaben, strategisk ledning och delegation
Krisledningsstaben hanterar kriser i tre olika krislägen: störning, allvarlig händelse och extra-
ordinär händelse.

Vid en kris eller hot om kris som kräver att krisledningsstaben aktiveras gör kommunchefen 
en bedömning av krisen utifrån tre krislägen med ökande omfattning: störning, allvarlig hän-
delse och extraordinär händelse. Det bedömda krisläget är avgörande för vilka funktioner i or-
ganisationen som ska aktiveras.

Krisläge 1: Störning – Kris som i hög utsträckning kan hanteras inom ramen för berörd verk-
samhet eller bolags egen organisation.

Krisläge 2: Allvarlig händelse – Kris som inte kan hanteras på ett tillfredsställande sätt inom 
ramen för berörd verksamhet eller bolags egen organisation. En allvarlig händelse kräver stöd 
och/eller samordning.

Krisläge 3: Extraordinär händelse – Kris som drabbar många människor och stora delar av 
samhället. Händelsen avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängan-
de risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, samt kräver skyndsamma insatser 
av kommunen. En extraordinär händelse kan inte hanteras inom ramen för berörd verksamhet 
eller bolags egen organisation och kräver stöd och/eller samordning.

2.3 Aktivering av krisledningsstaben
Beslut om att aktivera krisledningsstaben fattas av kommunchefen. I samband med beslutet 
protokollförs delegationer och bemyndiganden för krisledningen utifrån händelsens art.

Säkerhetssamordnaren har mandat att fatta övergripande beslut om inte kommunchefen går 
att nå. Information om vidtagna åtgärder ska protokollföras och snarast delges kommunche-
fen.

2.3.1 Larmning och ledningslokal
Krisledningsstaben larmas av kommunchefen eller säkerhetssamordnaren enligt särskilda 
larmlistor.

Krisledningsstaben kan välja mellan två olika ledningslokaler.
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2.4 Upphörande av krisledningsstaben
Kommunchefen beslutar när krisledningsstaben ska upphöra och den akuta krishanteringen 
ska avslutas.

Vid extraordinär händelse fattar krisledningsnämnden beslut om när nämndens verksamhet ska 
upphöra. Även kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan fatta detta beslut. Ett sådant 
beslut innebär också att krishantering utifrån krisläge 3, Extraordinär händelse, ska avslutas. 
Det bör dock beaktas att fortsatt krishantering utifrån krisläge 1 eller 2 kan vara behövligt.

När beslut om avslut och återgång till normal organisation har fattats ska  följande beaktas:
 Avvecklingen sker successivt (framförallt funktionen kriskommunikation)
 Överlämning av personal till ordinarie tjänstgöring föregås av dialog om behov av le-

dighet, information och/eller stödsamtal
 Händelsens dagbok avslutas och diarieförs av kommunledningskontorets kansli

2.4.1 Dokumentation
Varje insats där krisledningsstaben är aktiverad ska dokumenteras. Dokumentation ska ske 
på ett transparent sätt. Dokumentationen ska i samband med avslut av insatsen diarieföras 
av kommunledningskontorets kansli.

2.4.2 Utvärdering
Efter varje insats där krisledningsstaben varit aktiverad ska insatsen utvärderas. Säkerhetssam-
ordnaren ansvarar för att utvärderingen sker och att resultaten  tillvaratas vid kommande revi-
dering av plan för krisledning.

Loggning av händelser är inte tillräckligt. Därför ska krisledningsstaben under pågående hän-
delse säkerställa att det finns rutiner för att dokumentera olika iakttagelser, med ständiga an-
passningar men också att det finns en dokumentation som underlag för utvärdering.

Säkerhetssamordnaren är ansvarig för den totala utvärderingen. En extraordinär händelse in-
nebär ofta försämringar i den kommunala servicen, eller andra negativa konsekvenser för kom-
munens medborgare. Därför kan utvärderingen komma att ligga till grund för efterföljande 
rättsliga processer. Utvärderingen måste därför ha en form och kvalitet som underlättar detta.
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Därför ska:
 allt material i form av dokument, anteckningar, kartor samt redovisningar samlas in
 personal intervjuas och detta ska dokumenteras skriftligt
 synpunkter inhämtas från samverkande myndigheters och organisationer om det ar-

bete som har genomförts
 en analys genomföras av krisledningshanteringen med stöd av loggar, insamlade do-

kument, kartor, anteckningar m.m.
 förslag till förändringar i organisation, planer och uppgifter tas fram
 en ekonomisk utvärdering av händelsen och de beslutade åtgärderna  genomföras

Utvärdering med slutsatser och förslag till förändringar ska föredras för kommunstyrelsen för 
godkännande.

3. Roller och uppgiftsfördelning
3.1 Normativ ledning
Krisledningsnämnden är kommunstyrelsens normativa ledning. Den normativa ledningen 
beslutar i frågor av principiell natur. Man fastställer inriktning och sätter ramarna för den 
strategiska ledningen. Exempel på beslut är verksamhet/ärenden som får stora ekonomis-
ka konsekvenser eller som innebär att viktiga samhällsfunktioner störs. Det kan också hand-
la om att den kommunala servicen väsentligt reduceras, angelägna miljövärden hotas/spo-
lieras eller att betydande intressen påverkas. Den normativa ledningen har inga strategiska 
eller operativa uppgifter.

Krisledningsnämnden bemannas enligt vad som anges i Reglemente för Krisledningsnämn-
den, §8.

Tolka och besluta organisationens roll.

117



10

3.2 Strategisk ledning
Kommunchefen är den strategiska ledningen. Kommunchefen beslutar om verkställighet av de 
normativa besluten, fastställer tidsplaner, resursfördelning och geografiska avgränsningar. Den 
strategiska ledningen ansvarar också för omvärldsbevakning, information, samverkan med and-
ra organisationer samt beslut om omfallsplanering.

Personalen utgörs av speciellt utvalda funktionsspecialister i kommunen. I samverkan med sä-
kerhetssamordnaren utser kommunchefen aktuell personal och upprättar en aktuell larmlista.

3.3 Operativ ledning
Den ordinarie verksamhets- och bolagsledningen ska leda verksamheten så långt som upp-
gifter och resurser medger. Den operativa ledningen har ett fullständigt ledningsansvar inom 
sitt ordinarie verksamhetsområde, tills den strategiska ledningen beslutar något annat.

4. Information och kommunikation
Tomelilla kommuns kommunikationschef ingår i krisledningsstaben. Krisinformatör utses och 
den av krisledningsstaben särskilt framtagna informationsplanen träder i kraft.

Krisledningsstaben ansvarar för att analysera och planera för att möta det informationsbehov 
krisen genererar inom kommunförvaltningen, hos allmänheten och hos andra parter. Krisled-
ningsstaben skapar och distribuerar information, hanterar mediekontakter, svarar på allmänhe-
tens frågor, publicerar information på kommunens hemsida, på intranätet samt på sociala me-
dier. Krisledningsstaben ansvarar även för att samordna informationsinsatser med andra aktö-
rer i krisen.

Vid behov ska funktionen kriskommunikation stödja krisstödet när det gäller information till 
allmänheten och upprättande av stödcenter för allmänheten. Kommunikatörer från andra kom-
muner, vid olika verksamheter m.fl. kan förstärka krisledningsstaben i arbetet med kriskommu-
nikation. Krisledningsstaben har det lokala geografiska ansvaret för informationen.

Genomföra ledning och samordning av de insatta enheterna inom respektive 
verksamhet. Vara beredd att ta över ledningen inom ett geografiskt område.

Besluta om verkställighet av normativa beslut och insatsens ram. Skapa förutsättningar 
för den operativa ledningen samt genomföra samverkan. Ansvarig för all information 

rörande händelsen, krisen
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5. Krisstöd
Krisstödet syftar till att möta behovet av stöd hos medborgare som blivit direkt eller indirekt 
drabbade av en inträffad händelse. Kommunfullmäktige ansvarar för att tillgodose medborga-
rens behov av stöd vid kris.

Krisstödsresurser larmas ut av säkerhetssamordnaren eller räddningsledare. Om räddningsle-
dare larmar en resurs ska säkerhetssamordnaren snarast informeras.

Krisstödsorganisationen arbetar enligt fastställda riktlinjer. 

6. Larmning
Krisledningsnämnd: Larmas av kommunstyrelsens ordförande eller ersättare, alternativt 
kommunchefen.

Krisledningsstaben: Larmas av kommunchefen eller dennes ersättare.

Verksamhetsledningar och bolagsledningar: Larmas av kommunchefen och/eller sä-
kerhetssamordnaren.

Säkerhetssamordnaren: Larmas av SOS Alarm, Räddningsledare eller av polisinsats-
chef/YB. Kan även  larmas av TiB vid länsstyrelsen eller TiB vid central myndighet.

7. Samverkan och samarbete
En kris, eller en extraordinär händelse i kommunen kännetecknas av att många olika aktörer 
blandas in och blir beroende av varandra, i många fall berörs verksamheter som normalt inte är 
insatta i den kommunala verksamheten. 

Samverkan, samarbete och samordning blir avgörande pusselbitar för den totala  effekten av in-
satserna. Därför ska kontakter tas med viktiga framtida samverkanspartners redan innan en kris 
eller extraordinär händelse.
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Exempel på myndigheter, organisationer och företag:
 Länsstyrelsen, Region Skåne och grannkommunerna
 Polisen, Försvarsmakten, Vägverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB), SJ, Trafikverket, Kustbevakningen och Länsveterinär (ingår i Länsstyrelsen)
 Migrationsverket
 SMHI och DMI
 Svenska kyrkan och andra trossamfund
 Teleoperatörer, kraftföretag, el-distributörer
 Försvarsmaktens frivilligorganisationer, Röda Korset
 Radio, TV, press och övrig media
 Lokala företag inom olika sektorer

8. Ekonomi och planering
Samtliga kostnader vid en extraordinär händelse, eller störning, ska redovisas separat. Anslags-
anvisning ges av kommunchefen. Särskild loggning av alla kostnader genomförs under hela kri-
sen. Eftersom det är normalt att kostnadsersättningar fördelas mellan stat och kommun, ska 
en särskild utvärdering och uppföljning ske efter en extraordinär händelse. I en krissituation 
kan det bli nödvändigt att ta snabba beslut som får mycket stora ekonomiska konsekvenser. Så-
dana ekonomiska beslut får enbart fattas av kommunchefen, efter samverkan med kommun-
styrelseordförande.

Samtliga beställningar (bortsett från de som har ringa värde) dokumenteras och loggas löpan-
de. Av dokumentationen ska det framgå vad, när, varför, från vem, av vem och till vilket vär-
de. I de fall som andra myndigheter tar på sig kostnadsansvar bör detta tydligt dokumenteras.

Under en extraordinär händelse fattar kommunchefen alla ekonomiska beslut på delegation av 
krisledningsnämnden, inom den ram krisledningsnämnden beslutar.

Personalplanering (stabsarbetsplaner-gäller all ledning) ska ske, med hänsyn till krisens omfatt-
ning, för att uppnå uthållighet i arbetet.
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9. Utbildning, övning och uppdatering av planer
Krisledningsnämnden och den strategiska ledningen ska genomgå särskild lednings- och stabs-
utbildning. Dessutom ska organisationen genomföra minst en övning årligen med olika scena-
rier.

Säkerhetssamordnaren är ansvarig för planering av utbildnings- och övningsverksamheten. Sä-
kerhetssamordnaren är ansvarig för att centrala planer är uppdaterade.

10. Operativa ledningsplaner
Verksamhetschefer och Vd i de kommunala bolagen, är ansvariga för att verksamheterna har ak-
tuella person- och adressuppgifter. De är också ansvariga för att det upprättas en ledningsplan 
för en störning eller en extraordinär händelse. Planen ska hållas aktuell, bygga på den här över-
gripande planen och sändas in digitalt till säkerhetssamordnaren. 

I planerna ska verksamheternas krav på reservkraft för att lösa kärnverksamheten finnas med. 
Kraven ska prioriteras.
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Bilaga 1 Förkortningar och förklaringar
Extraordinär händelse
En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk 
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kom-
munen.

KLN
Kommunens Krisledningsnämnd

Kris
En händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar grundläg-
gande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser 
och normal organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga, och att lösa kri-
sen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.

Krisberedskap
Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och 
de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissitua-
tioner.

Krishantering
Förmågan att kunna hantera en kris som inträffar.

Krisledningsförmåga
Förmågan att inom ett verksamhetsområde, vid allvarliga störningar, leda den egna verksamhe-
ten, fatta beslut, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information och vid behov kunna med-
verka i samordning och koordinering med andra aktörer och deras åtgärder.

Lägesbild
Lägesbild är en sammanställning av uppgifter för att få en bild över vad som har hänt, händer 
eller kommer att hända.

Lägesuppfattning
Lägesuppfattning är en bedömning av hur det som inträffat påverkar aktörens sammanhang.
Lägesuppfattningar bygger således på en lägesbild. Både lägesbild och lägesuppfattning är kopp-
lade till beslutsprocesser och behövs som underlag för att kunna avgöra om agerande krävs på 
något sätt och i så fall hur.
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MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Operativ förmåga 
Förmågan att inom ett verksamhetsområde snarast påbörja åtgärder för att hantera eller med-
verka i hanteringen av konsekvenserna av inträffade händelser, genomföra de åtgärder som krävs 
för att avhjälpa, skydda och lindra effekterna av det inträffade.

Samordning
Samordning avser aktivitet som innebär att se till att den verksamhet som bedrivs av olika sam-
hällsorgan genomförs med utgångspunkt i gemensamma planeringsförutsättningar och att själ-
va 
genomförandet ska präglas av samma mål mellan olika samhällsorgan.

Samverkan
Samverkan avser den dialog som sker mellan självständiga och sidoordnade samhällsaktörer för 
att uppnå gemensamma mål. Samverkan genomförs, i huvudsak, av krisledningsstaben.

Sektorsansvarig myndighet
En myndighet på central nivå som av regeringen har utsetts till att ha ett särskilt ansvar inom 
sitt område, ex. Jordbruksverket och Socialstyrelsen.

Krisledningsstab/krisledning
Med stab avses den organisation för krisledning som helt eller delvis står till kommunchefens 
förfogande.

TiB
Tjänsteman i Beredskap.

VB
Vakthavande Beslutsfattare.

Zoonos
Vissa smittsamma djursjukdomar (epizootier) kan i vissa fall spridas mellan djur och människa, 
dessa sjukdomar kallas zoonoser.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 127 Dnr KS 2019/107

Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora 
olyckor och katastrofer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta plan för psykiskt och socialt 
omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer, handlingsid: Ks 
2019.1566.

Ärendebeskrivning
POSOM, som står för Psykiskt och socialt omhändertagande, ingår som en 
del i kommunens krisberedskap. POSOM bygger på ett utvecklat nätverk 
mellan bland andra räddningstjänst, polis, socialtjänst, skola och kyrkan. 

Vid en större katastrof eller olycka är det viktigt att kommunen snabbt kan 
organisera stöd för de människor som drabbas av psykiska påfrestningar. Att 
förebygga psykisk ohälsa för människor som upplevt en stor katastrof eller 
olycka är viktigt. POSOM-gruppen ger praktisk hjälp och stöd till människor 
som är drabbade samt upprätthåller informations- och stödcentrum till 
drabbade, anhöriga och andra som påverkats av katastrofen eller olyckan.
 
I POSOM-gruppen ingår bland annat representanter från: 

 Svenska kyrkan 
 Skola/barnomsorg 
 Socialtjänst 
 Primärvård/psykiatri 
 Röda Korset 
 Civilförsvarsförbundet 
 Polismyndigheten 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

§ 127 forts.

De primära arbetsuppgifterna är att: 
 Lindra eller förhindra personliga kriser i samband med stora och 

allvarliga olyckor, samhällsstörningar eller katastrofer. 
 Underlätta för anhöriga att få information/upplysningar. 
 Kontakta sjukvårds- och polismyndigheter i det landsting eller land 

där händelsen har inträffat. 
 Upprätta kontaktvägar mellan anhöriga och skadade/inblandade. 
 Förbereda de skadades hemkomst och se till att primärvården och 

Tomelilla kommun tar över ansvaret för de psykiska och sociala 
stödinsatserna.

POSOM-gruppen aktiveras vid större olyckor och katastrofer där samhällets 
ordinarie resurser inte räcker till. Gruppen kan aktiveras av 
säkerhetssamordnare eller POSOM-samordnare. Detta kan ske efter begäran 
från räddningsledare, SOS, polis eller av annan anledning. Gruppen kan även 
kallas in av kommunchef.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta plan för psykiskt och socialt 
omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse säkerhetssamordnare Dan Bengtsson, handlingsid: Ks 
2019.1565.
Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och 
katastrofer, handlingsid: Ks 2019.1566.
_________ 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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POSOM 

Plan för psykiskt och socialt omhändertagande 

vid stora olyckor och katastrofer

Organisation

För psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer finns en 
kommunal krisstödsorganisation, benämnd POSOM. 
Ansvarig är socialchefen.

POSOM är organiserat med en styrgrupp som leder, planerar och strukturerar kommunens 
POSOM-arbete och en operativ grupp som aktiveras vid händelser som kräver 
krisstödsinsatser av kommunen. 

POSOM administreras av kommunens säkerhetssamordnare och POSOM-samordnare.
POSOM-samordnare är verksamhetschef för EMI, elevhälsans medicinska insats, inom Barn 
och Utbildning.
POSOM består av kompetenta medarbetare från olika verksamheter i Tomelilla kommun.

Målsättning

Planen syftar till att snabbt kunna sätta in stödresurser i samband med händelser som 
innebär svårigheter och problem för de drabbade, anhöriga och deltagande insatspersonal. 
Planen gäller händelser där behovet för en tid inte kan tillgodoses av ordinarie stöd- 
verksamheter.

Detta innebär att:

 POSOM ska kunna starta sin verksamhet inom 1 timme efter larm.
 POSOM ska kunna vara etablerad inom 3 timmar efter larm.
 POSOM ska kunna upprätta samlingsplatser inom 3 timmar.
 POSOM ska kunna ta emot förstärkningspersonal från FRG (Frivilliga Resursgruppen) 

så snart samlingsplats och gruppens arbete är organiserat på plats.
 Vid händelse som kräver inhysning av flera människor har socialchefen eller ledaren 

för POSOM-arbetet delegation att ordna boende i samarbete med 
försäkringsbolagen.
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Arbetsuppgifter

De primära arbetsuppgifterna är:

1. Minska eller förhindra personliga kriser i samband med katastrof eller stor olycka.
2. Underlätta för anhöriga att få rätt information i samband med katastrof eller stor 

olycka.
3. Underlätta för drabbade i kontakter med olika myndigheter och organisationer.
4. Erbjuda en plats i lugn och ro med möjlighet till personliga samtal.
5. Om händelsen skett utomlands, eller i annan kommun, ska organisationen vara 

beredd att kunna ta över ansvaret för de psykiska och sociala stödinsatserna.

Utrustning

I kommunhuset, receptionens lokaler förvaras en krisstödutrustning för första insats. 
Krisstödsutrustningen förvaras i en märkt väska. Väskan innehåller:

 Västar med tydlig text: POSOM/Krisstöd, Tomelilla kommun.
 Namnskyltar att skriva på.
 Ficklampor.
 Skrivmaterial.
 Telefonlistor till kontaktpersoner och FRG.
 Annan utrustning införskaffas, efter behov.

Förberedande arbete

Styrgruppen träffas två gånger per år.

POSOM:s operativa grupp träffas minst två gånger per år. 

POSOM genomgår utbildning inom området efter behov.

Tillämpningsområden

POSOM kan larmas vid katastrofer och större olyckor i Tomelilla kommun. Den kan också 
arbeta utanför kommunen då ett större antal invånare från kommunen är drabbade eller då 
andra närliggande kommuner ber om hjälp vid en omfattande händelse. Krisstödsläge kan 
inte definieras entydigt utan en värdering av den uppkomna situationen får avgöra vilka 
resurser som sätts in.

Aktivering

POSOM aktiveras av kommunens säkerhetsansvarige eller POSOM-samordnare. I samråd 
inom gruppen bestäms vilka insatser som behövs i det aktuella fallet.

Uppsamlingsplatser
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POSOM har vid behov av samlingslokal tillgång till kommunens skolor, samt genom svenska 
kyrkan, kyrkans lokaler. Gruppen bedömer vilken lokal som bäst överensstämmer med det 
uppkomna behovet.

Information

Kommunens kommunikationsenhet håller invånare och andra informerade genom de 
kommunikationskanaler kommunen har.

Personal

Säkerhetssamordnaren och POSOM-samordnaren har mandat att kalla in resurser utöver 
ordinarie POSOM-organisation om händelsen så kräver.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

Ksau § 103 Dnr KS 2018/194

Redovisning av trafiksäkerhetsuppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna och ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att vidtaga nödvändiga åtgärder med 
anledning av redovisningen. 

Ärendebeskrivning
Torgny Larsson (S) och Inger Åbonde (S) har den 13 september 2017 lämnat 
in en motion om att förbättra trafiksäkerheten med yrkandet att 
förvaltningen ska få i uppdrag att öka trafiksäkerheten i särskilt utsatta lägen i 
Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen diskuterade frågan och kom fram till att det är svårt att ge 
förvaltningen i uppdrag att öka trafiksäkerheten, inte minst med tanke på att 
några av de mest utsatta trafiklägena är på eller vid sidan av statliga vägar.

Kommunstyrelsen beslutade därför att lägga till ett extra ärende på 
dagordningen och ge förvaltningen i uppdrag att göra en inventering av 
trafiksäkerheten i särskilt utsatta lägen i Tomelilla kommun. Detta uppdrag 
skulle redovisas för kommunstyrelsen senast i februari 2019.

Förvaltningen, genom planeringsingenjör Håkan Berggren, redovisar 
inventering av trafiksäkerhet i Tomelilla kommun.

Under perioden 2010-01-01-2019-02-26 har det skett 672 registrerade 
trafikolyckor i Tomelilla Kommun, fördelade på olyckstyp enligt diagram. 
Bilaga 1.

I tätorternas och dess närområde har olyckorna fördelat sig geografiskt enligt 
Bilaga 2.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

§ 103 forts.

Olyckor mellan oskyddade* trafikanter och bilar, lastbilar och bussar i 
Tomelilla tätort. Bilaga 3.
*oskyddade trafikanter = gående, cyklister, mopedister och motorcyklister.

Fall och halkolyckor fotgängare. Bilaga 4.

Singelolyckor Cykel. Bilaga 5.

Utsatta lägen övergripande Tomelilla tätort.
Olyckor mellan oskyddad trafikant och motorfordon (bilaga 3) är de olyckor 
som riskerar att ge allvarligast skador. Dessa förekommer oftast i stråket 
mellan Gustafs torg och Kastanjeskolan. I detta stråk sker det även många 
tillbud (nära olycka).

Särskilt utsatta lägen, Tomelilla tätort. 
A. Korsning Adelgatan/Gustavsgatan: Otydligheter i mötet med 

enkelriktad väg och dubbelriktad, svårt med positioner i korsning. 
B. Centralgatan, dålig sikt och många fotgängare som korsar gatan.
C. Malmövägen mellan stationen och korsningen RV 11 (Bo Ohlsson 

korset). Otydliga gångstråk, fotgängare korsar gatorna på många 
punkter.

D. Vid Kastanjeskolan dålig sikt och samspel mellan fotgängare och 
bil/busstrafik skapar onödigt höga risker.

E. Korsningen Gladanleden(statlig)/Norregatan. Lång sträcka att ta sig 
över Gladanleden höga risker med övergångställe på den högst 
trafikerade sträckan i kommunen! Dålig sikt åt öster.

F. Västerleden, inga rapporterade olyckor mellan oskyddad och 
motorfordon men upplevs som sträcka med många incidenter.
Höga hastigheter, dålig sikt.

Särskilt utsatta lägen, Brösarps tätort.
A. Torget. Dålig sikt vid passage över Albovägen, (statlig väghållning).

4st rapporterade olyckor 2010-2019.
B. Brunnsvikvägen. Mellan idrottsplats och torg Avsaknad av trottoar på 

sträckan upplevs som osäkert. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

§ 103 forts.

Särskilt utsatta lägen, Smedstorp tätort.
A. Storgatan, (statlig väghållning). Upplevda osäkerhethöga hastigheter i 

samband med dålig sikt. 2st rapporterade olyckor 2010-2019.

Särskilt utsatta lägen, Onslunda tätort.
A. Lantmannavägen, (statlig väghållning). Upplevd osäkerhet höga 

hastigheter och dålig sikt. 3st rapporterade olyckor 2010-2019.
  

Särskilt utsatta lägen, Lunnarps tätort.
A. Kverrestadvägen, (statlig väghållning).  Upplevd osäkerhet höga 

hastigheter och dålig sikt dålig sikt. Avsaknad av trottoarer.

Särskilt utsatta lägen, Skåne-Tranås tätort.
A. Korsn. Tranesvägen/Diligensvägen, (statlig väghållning). dålig sikt.

2st rapporterade olyckor 2010-2019.
B. Korsn. Tranesvägen/Riksväg 19. (statlig väghållning).

3st rapporterade olyckor 2010-2019.

Särskilt utsatta lägen, Spjutstorps tätort.
A. Korsn. Onslundavägen/Väg 1563, (statlig väghållning).

2st rapporterade olyckor 2010-2019.
B. Upplevd osäkerhet vid busshållplats, snäv sväng och höga hastigheter.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Ks 
2019.1357.
Bilaga 1, diagram, handlingsid: Ks 2019.1358.
Bilaga 2, alla olyckor, handlingsid: Ks 2019.1359.
Bilaga 3, oskyddade, handlingsid: Ks 2019.1360
Bilaga 4, fotgängare, handlingsid: Ks 2019.1361.
Bilaga 4, cykel singel, handlingsid: Ks 2019.1362.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

§ 103 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 199/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att göra en inventering 
och prioritering av trafiksäkerheten i särskilt utsatta lägen i Tomelilla 
kommun, för redovisning senast i februari 2019.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att 
lägga informationen till handlingarna och ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att vidtaga nödvändiga åtgärder med anledning av redovisningen.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs förslag. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Bilaga 1. 
 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

S (singel-motorfordon)

O (omkörning-motorfordon)

U (upphinnande-motorfordon)

A (avsvängande motorfordon)

K (korsande-motorfordon)

M (möte-motorfordon)

C (cykel/moped-motorfordon)

F (fotgängare-motorfordon)

G0 (fotgängare singel)

G1 (cykel singel)

G2 (moped singel)

G3 (fotgängare-cyklist)

G4 (cykel-cykel)

G5 (cykel-moped)

G6 (moped-fotgängare)

G7 (moped-moped)

G8 (fotgängare-fotgängare)

J (tåg)

J (spårvagn)

J (tåg/spårvagn övrigt)

W1 (rådjur/hjort)

W2 (älg)

W3 (ren)

W4 (annat vilt)

W5 (vildsvin)

V0 (övrigt)

V1 (djur, häst/annat tamdjur)

V3 (traktor/snöskoter/terränghjuling/motorredskap)

V5 (parkerat fordon)

V6 (backning/vändning/u-sväng)

Rapporterade olyckor Tomelilla kommun 2010-2019, fördelade på 
olyckstyp
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Bilaga 2. 
Alla olyckor  2010-2019 

Tomelilla 

Brösarp 

Smedstorp 

Onslunda 

Lunnarp 

Skåne-tranås 

Spjutstorp 
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Olycksstatistik
STRADA 2010-2019
fotgängare singel
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 129 Dnr KS 2019/94

Återkallande av planuppdrag för Lejonet 1 & 2, Tjustorp 
2:105, Östra Industriområdet och Norra Industriområdet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen återkallar planuppdragen för Lejonet 1 & 2, Tjustorp 
2:105, Östra Industriområdet och Norra Industriområdet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen får uppdrag av kommunstyrelsen succesivt allt eftersom 
intressenter, exploatörer eller fastighetsägare vill ändra detaljplanen. Skälet till 
att ändra detaljplanen kan variera, men är knutet till användningen och 
byggrätterna. Antalet befintliga uppdrag är betydligt fler än vad planenheten 
arbetar aktivt med på samma gång, vilket innebär att prioritering sker 
kontinuerligt. De senaste åren har kommunstyrelsen prioriterat vilka planen 
som är ”vilande” och vilka planer som ska vara ”aktiva”. Nu finns fyra 
uppdrag som ej varit prioriterade och där förutsättningarna förändrats sedan 
uppdrag gavs. Därmed bör också planuppdraget för dessa återkallas. 

Tidigare hantering i följande ärenden, samt skäl för att återkalla: 
 Östra Industriområdet; planuppdrag att se över möjligheten att lägga 

in handel över så stor del som möjligt av industriområdet. Efter dialog 
med ksau så ska nytt industriområde istället tas fram och detaljplanen 
enbart ändras för de fastigheter som har behov av handelsändamål.

 Norra Industriområdet; planuppdrag att se över möjligheten att lägga 
in handel över så stor del som möjligt av industriområdet. Efter dialog 
med ksau så ska nytt industriområde istället tas fram och detaljplanen 
enbart ändras för de fastigheter som har behov av handelsändamål.

 Tjustorp 2:105; planuppdrag med syfte att möjliggöra fler bostäder. 
Ägaren avser inte längre att förtäta fastigheten.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

§ 129 forts.

 Lejonet 1 och 2; planuppdrag med syfte att möjliggöra fler bostäder. 
Ägaren avser inte längre att förtäta fastigheten. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen återkallar planuppdragen för Lejonet 1 & 2, Tjustorp 
2:105, Östra Industriområdet och Norra Industriområdet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse plan- och exploateringschef Ulrika Ljung, handlingsid: Ks 
2019.1567.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 124 Dnr KS 2019/104

Förbundsordning och reglemente för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund (SÖRF)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2019.1561, och nytt reglemente, handlingsid: Ks 2019.1562, för Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds direktion har tagit fram ett förslag 
på ny förbundsordning, SÖRF § 16/2019, och nytt reglemente, SÖRF § 
17/2019. Samtliga medlemskommuners fullmäktige måste anta dokumenten 
för att de ska börja gälla.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2019.1561, och nytt reglemente, handlingsid: Ks 2019.1562, för Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2019.1560.
_________
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDS   
förbundsordning                                               

1

§ 1 Medlemmar
Förbundsmedlemmar är kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

§ 2 Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF och har sitt säte 
i Ystad.

§ 3 Ändamål, syfte med mera
Förbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra och fullfölja skyldigheter som åvilar 
kommunerna enligt lag om skydd mot olyckor och annan lagstiftning om olycksförebyggande 
och olycksavhjälpande insatser. 

I förbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala 
sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta enligt 
för varje myndighet relevant lagstiftning. Förbundet ska dock på begäran biträda 
förbundsmedlemmarna med erforderlig kompetens även inom sådana områden, t ex plan- och 
byggprocessen.

Förbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. 

För fullgörandet av uppdrag som ej omfattas av denna förbundsordning ska avtal upprättas och 
ersättning erläggas av den eller de förbundsmedlemmar som begärt uppdraget.

§ 3.1 Syfte
SÖRF ska tillsammans med kommunerna och andra samhällsfunktioner, förebygga och avhjälpa 
olyckor så att kommunerna långsiktigt drabbas av färre olyckor och lägre skadekostnader på 
grund av olyckor. 

SÖRF ska stödja kommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser samt stödja 
kommunernas säkerhetsarbete.

§ 3.2 Verksamhetens avgränsning
SÖRF ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt:

 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
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 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap vad avser underhåll av varningsanläggningar

Utöver detta är SÖRF:s huvudsakliga uppdrag att arbeta och stödja förbundsmedlemmarna med:

 Lag om skydd mot olyckor (2003:778) med undantag när kommunen är att betrakta som 
enskild (kap 2). Detta i samverkan med andra regionala resurser, t.ex. polisen.

 Analys och planering 

 Utbildning och övning

SÖRF ska medverka i kommunernas:

 Riskhänsyn i samhällsplaneringen samt brandtekniskt byggnadsskydd enligt plan- och 
bygglag

 Risk- och sårbarhetsarbete

 Brottsförebyggande verksamhet

 Civilt försvar och höjd krisberedskap

 Folkhälsofrämjande arbete

SÖRF ger medlemskommunerna rätt att teckna avtal om sådant som ligger utanför 
räddningstjänstens åtagande.

SÖRF ska stödja sådan frivilligverksamhet inom räddningstjänstområdet som ligger i linje med 
SÖRF:s syfte och mål. (Räddningsvärn samt ungdomsbrandkår)

§ 3.3 Verksamhetens mål
Antalet olyckor ska minska
Det yttersta målet med den förebyggande verksamheten är att antalet olyckor ska minska och att 
skadekostnaderna av de olyckor som ändå uppstår ska minska. Kommunerna vill följa hur antalet 
olyckor minskar över tid så att kommunerna kan prioritera åtgärder över hela skalan av olika 
typer av olyckor.

SÖRF ska, tillsammans med andra myndigheter som arbetar olycksförebyggande, bidra med 
underlag för att de totalt sett inträffade olyckorna inom en kommun ska minska. Detta ska ske 
inom ramen för den väl utvecklade samverkan som finns idag.
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Den enskildes förmåga ska öka
SÖRF ska stärka den enskildes förmåga att själv förebygga risken för och konsekvenserna av 
samt minska effekterna av olyckor. Målet är att den enskilde vid varje räddningsinsats har 
påbörjat skadeavhjälpande åtgärder innan räddningstjänsten anländer till olycksplatsen.

Responstiderna ska minska
En avgörande faktor för en effektiv insats är den tid det tar från larm till att räddningsinsatsen 
påbörjas (responstid). SÖRF ska verka för att förkorta nuvarande responstider genom att prova 
de metoder som nationellt växer fram.

§ 3.4 Policys
Mångfald
SÖRF ska främja mångfald och jämställdhet genom att i fråga om arbete, anställningsvillkor och 
andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, tillvarata alla människors kunskaper och 
möjligheter. Kommunerna vill följa hur mångfalden utvecklas i SÖRF.

Miljö
Länsstyrelsen i Skånes såväl som medlemskommunerna i SÖRF har utformat klimatmål. 

Kommunerna vill att SÖRF bidrar till de regionala miljömålen.

§ 3.5 Ekonomiska och finansiella mål
Ekonomin ska vara i balans. SÖRF ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. 
Det egna kapitalet ska vara större än noll och det årliga resultatet efter avskrivningar och 
finansiella kostnader större än noll.

§ 4 Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.

§ 5 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller antaget 
reglemente.

Direktionen äger rätt att inrätta utskott samt de övriga organ som behövs för verksamheten.

§ 6 Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod m.m.
Förbundsdirektionen ska bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare. Simrishamns kommun, Sjöbo 
kommun, Tomelilla kommun och Ystads kommun utser två ledamöter och två ersättare vardera. 
Kommunstyrelsernas ordförande ska inte utses till ledamöter i direktionen.
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Förbundsdirektionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas fr.o.m. den 1 januari året efter det 
år då val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.

Ordförandeskapet för direktionen övergår till kommunen som var vice ordförande föregående 
mandatperiod. Bilaga 1

§ 7 Revisorer
Förbundet ska ha fyra revisorer. Revisorerna väljs formellt av kommunfullmäktige i Ystads 
kommun. Kommunerna nominerar en revisor vardera. Revisorer väljs för samma mandatperiod 
som direktionen. Revisionsberättelse och revisionsrapporter ska tillställas varje förbundsmedlem 
senast den sista mars. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 

§ 7:1 Organisation
Kommunalförbundet har fyra revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. 
Ordförande utses av revisorerna själva.

§ 7:2 Revisorernas uppgifter
Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal 
verksamhet.

§ 7:3 Budget
Inför kommande budgetarbete äskar revisionen ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 

§ 7:4 Sakkunniga
Revisorerna biträds enligt 12 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 
behövs.

Bestämmelserna i 12 kap. 9 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också 
de sakkunniga som biträder revisorerna.

§ 7:5 Sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av 
revisionsuppdraget. Ordföranden får även kalla anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 
direktionen.

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 
12 kap. 11 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om 
jäv ska tas upp i protokoll.
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§ 7:6 Arkiv
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.

§ 7:7 Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlems-
kommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess 
helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av 
medlemskommunernas fullmäktige samtidigt med respektive kommuns egen årsredovisning och 
revisionsberättelse.

En revisionsrapport sammanställs i samband med Tertial 2.

§ 8 Rätt att anhängiggöra ärenden i direktionen
Utöver ledamot av förbundsdirektion äger varje förbundsmedlem var för sig eller flera i förening 
rätt att anhängiggöra ärenden i direktionen genom framställan av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen.

§ 9 Kommunernas rätt till yttrande
Innan beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt fattas ska förbundsmedlemmarna 
beredas möjlighet att avge yttrande.

§ 10 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande hos respektive förbundsmedlem äger rätt att närvara vid 
sammanträde med direktionen och har rätt att yttra sig.

§ 11 Samråd
För att betona medlemskommunernas roll ska ett medlemsforum finnas bestående av 
representanter för medlemskommunerna och representanter för direktionen. Direktionen ska 
kalla till minst två möten årligen med medlemsforumet.

§ 12 Kungörelser och andra tillkännagivanden
Tillkännagivande av protokolljustering liksom kungörelse av allmän betydelse ska ske på 
kommunalförbundets digitala anslagstavla. För kännedom ska anslag dessutom ske på en av 
medlemskommunernas digitala anslagstavla. Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten 
ska fastställas ska anslås på förbundets digitala anslagstavla och för kännedom på varje 
medlemskommuns anslagstavla. Budgetmötet ska vara offentligt, vilket ska framgå av 
kungörelsen.
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§ 13 Lån, borgen m.m. 
Förbundet får uppta lån för finansiering av investeringar inom den ram som har fastställts av 
förbundsmedlemmarna. Sådana lån ska säkerställas genom solidarisk borgen från 
förbundsmedlemmarna. Borgensåtagandet ska genom särskilt avtal mellan 
förbundsmedlemmarna begränsas till respektive medlems andel av de totala medlemsavgifter som 
förbundet erhåller det aktuella året. 

Förbundet får därtill uppta kortfristiga lån av Ystads kommun för den löpande verksamheten.

Förbundet har rätt att ingå avtal om leasing i de fall sådan bedöms vara mest ekonomiskt 
fördelaktig. Direktionen ska besluta om riktlinjer för när leasing får användas som finansiering. 
Information om tecknade leasingavtal ska lämnas till förbundsmedlemmarna vid 
medlemssamråd.

Förbundet får i övrigt inte uppta lån, ingå borgensförbindelse eller annan liknande 
ansvarsförbindelse eller bilda eller förvärva bolag/företag utan samtliga förbundsmedlemmars 
godkännande.

§ 14 Budgetprocess
Direktionen ska samråda med kommunerna om budgeten. Samrådet bör ske senast den 30 april 
om inte särskilda skäl föreligger. Förbundet ska tillställa medlemskommunerna budgetunderlaget 
senast två veckor före samrådet. 

Direktionen ska senast 30 juni fastställa förbundets ram för det kommande året och en plan för 
de två följande åren. Direktionen ska fastställa förbundets detaljbudget senast 30 november. 

Ekonomisk uppföljning ska ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas 
förbundsmedlemmarna. Årsredovisningen ska godkännas och lämnas senast under mars månad 
året efter det år som redovisningen avser till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet. 

§ 15 Andel i tillgångar och skulder.
Förbundsmedlemmarna har för varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet. 

Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar och 
skulder med anledning av förbundets upplösning eller förbundsmedlems utträde ur förbundet. 

§ 16 Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån dessa ej täcks på annat sätt, täckas genom 
bidrag från kommunerna. Bidragen ska fördelas i proportion till befolkningstalet i respektive 
medlemskommun vid ingången av budgetår.
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§ 17 Lokaler
Förbundsmedlemmarna ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för SÖRF:s verksamhet. 
Hyreskostnad ska beräknas enligt självkostnadsprincipen.

§ 18 Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den 
kommunala självrisken
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den 
kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan. 
Självrisken ska belasta förbundets ekonomi.

§ 19 Ersättning till förtroendevalda i förbundet
Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i förbundet, dvs ledamöter, ersättare i 
direktionen och revisorer ska vid varje tillfälle utgå i enlighet med de regler som gäller för 
förtroendevalda i Ystads kommun. Arvoden, utöver sammanträdesersättning, ska uppgå till ett 
inkomstbasbelopp per år till ordförande och med ett halvt inkomstbasbelopp per år till vice 
ordförande.

§ 20 Uppsägning och utträde 
Förbundsmedlem äger alltid rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden för sådant utträde är 
tre år räknat från ingången årsskiftet då uppsägning sker. 

De kvarvarande Förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut per utträdesdagen 
med tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av det senast 
innan uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet ska upprättas i samråd med förbundets 
revisorer.

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar. 

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och 
skulder som avser det år då förbundsmedlem utträder ur förbundet om inte annat avtalas mellan 
förbundsmedlemmarna.

När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna.

De kvarvarande förbundsmedlemmarna antar de ändringar av förbundsordningen som behövs 
med anledning av utträdet.
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§ 21 Likvidation och upplösning av förbundet
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde ur förbundet när 
uppsägningstiden i § 19 är till ända ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i dess egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i § 14 
angivna fördelningsgrunden tillämpas.

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen 
förvandlas till penningmedel genom försäljning på offentlig auktion eller annat lämpligt sätt. 
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När förbundsdirektionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som 
avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till 
förvaltningsberättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till 
slutredovisningen ska också bifogas förbundsdirektionens beslut om vilken av 
förbundsmedlemmarna som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundsmedlem som ej är nöjd med redovisning eller skifte som förrättats av 
förbundsdirektionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år 
från det att slutredovisningen delgavs förbundsmedlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot 
förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärder ska 
likvidationen fortsätta.

§ 22 Tvist
Tvist mellan förbundet och en eller flera av förbundsmedlemmarna ska avgöras av allmän 
domstol enligt svensk rätt.

§23 Ändringar i förbundsordningen
Förbundsordningen ändras efter samstämmiga beslut i varje kommuns fullmäktige. 
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Bilaga 1

Planering för ordförandeskapet i direktionen 2011–2026

 2011  Tomelilla kommun, ordförande.

o Ystad kommun, vice ordförande

 2012 Tomelilla kommun, ordförande

o  Sjöbo kommun, vice ordförande

 2013-2014 Tomelilla kommun, ordförande

o Simrishamns kommun, vice ordförande

 2015–2018 Simrishamns kommun, ordförande

o Ystad kommun, vice ordförande

 2019–2022 Ystads kommun, ordförande

o Sjöbo kommun, vice ordförande

 2023–2026 Sjöbo kommun, ordförande

o Tomelilla kommun, vice ordförande
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Reglemente för förbundsdirektionen i kommunalförbundet Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund. Antagen av medlemskommunernas fullmäktige XXXX.

§ 1
Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 
verkställande och förvaltande angelägenheter i SÖRF.

Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 
kommunalförbundet enligt förbundsordningen.

§ 2
Taxor och avgifter inom förbundets verksamhetsområde fastställs av respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige. Förbundsdirektionen ska inom 
verksamhetsområdet lämna förslag på taxor och avgifter till respektive medlemskommun. 

 § 3 
Förbundsdirektionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Dessa väljs 
för samma period som direktionen i övrigt. Om ordförande eller vice ordförande inte kan 
fullgöra ordförandeuppdraget, ska den till åldern äldste ledamoten av förbundsdirektionen 
fullgöra ordförandeuppdraget. 

Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får 
endast ersättare från samma kommun tjänstgöra. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten tjänstgör igen när pågående 
paragraf är beslutad.

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende har åter rätt att 
tjänstgöra sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har inte rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet.

Direktionen är beslutsföra när minst fem av ledamöterna är närvarande.

Mandatperiodens första möte sammankallas av den till åldern äldste ledamoten.
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§ 4 
Direktionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestämmer. Sammanträde ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i direktionen eller utskottet, efter 
samråd med vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
ett sammanträde.

Arbetsordning för direktionsmöte:

 Kallelsen till direktionen skickas ut minst fem arbetsdagar innan mötet äger rum (§ 7)
 Direktionen behandlar aktuella ärenden.
 Protokollskrivning (§ 8)
 Justering (§ 8)
 Anslag
 Diarieföring av protokoll
 Arkivläggning

§ 5
Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter 
och fyra ersättare.  En ledamot från respektive medlemskommun. Arbetsutskottet 
sammanträder på dag och tid som arbetsutskottet bestämmer. Sammanträde ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs. Ersättare till arbetsutskottet får endast 
närvara när ordinarie har bortfall.

Arbetsordning för arbetsutskottsmöte:

 Anmälan om ärende till nämndsekreterare senast fem dagar innan arbetsutskottets möte 
äger rum.

 På arbetsutskottets möte fastställs föredragningslistan för kommande direktionsmöte.
o Tjänstemän presenterar aktuella ärenden som ska beslutas av direktionen.
o Nämndsekreteraren meddelas vem som ansvarar för de olika ärende.

 Nämndsekreteraren noterar under mötets gång vilka beslutsunderlag som 
behövs i samråd med tjänstemän.
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§ 6
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska senaste fem arbetsdagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (e-
post) tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 7
Protokoll i direktionen och arbetsutskottet justeras av ordföranden och en ledamot inom 
14 dagar.

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
ska redovisas skriftligen innan den justeras.

§ 8
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för 
justering fastställts, ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

§ 9
Behöriga att mottaga delgivning för förbundet är ordförande, vice ordförande och 
verkställande tjänsteman, var för sig.

159



SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND                                                    
Reglemente för direktionen

4

§ 10
Till firmatecknare för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund utses direktionens 
ordförande och räddningschef att teckna var och en för sig.

§ 11
Kommunalförbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. 

Upphandling ska om möjligt samordnas med förbundsmedlemmarnas egen upphandling.

Upphandling sker enligt gällande lagstiftning.

§ 12
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet. Direktionen är 
personuppgiftsansvarig enligt GDPR. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

Ksau § 98 Dnr KS 2018/342

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - AV Media 
Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne samt att bevilja direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har avgett årsredovisning för 2018. 
Resultatet var minus 181 tkr för året.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne samt att bevilja direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2019.1332. 
Granskning av årsbokslut 2018 AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2019.1333.
Revisionsberättelse 2018 AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2019.1334.
Kommunfullmäktige § 10/2018, handlingsid: Ks 2018.4388.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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ÅRSREDOVISNING 
2018 

2018-01-01-2018-12-31 
för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKÅNE 

Innehåll: 
Förvaltningsberättelse. 
Bokslut: 
Resultaträkning 
Balansräkning tillgångar 
Balansräkning eget kapital och skulder 
Kassaflödesanalys 
Redovisn ingsprinciper 
Noter till resultat- och balansräkning 

Bilaga 1. 
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2018-12-31 

för . 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKÅNE 
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AV 
ME DIA S KÅ N E 

2019-03-11 

FÖRVA L TNINGSBERÄTTELSE 2018 

Histor ik 
1997-01-01 bildades Kommunalförbundet AV Media Skåne. Det nya 
kommunalförbundet AV Media Skåne övertog den verksamhet som Kristianstads 
läns AV- och läromedelscentral bedrivit sedan 1970. Enligt kommunalförbundets 
förbundsordning skulle det bestå under ett år dvs. t.o.m. den 31 december. 
Under 1997 beslutade tolv av medlemskommunernas fullmäktige att fr.o.m. 
1998-01-01 bilda ett nytt kommunalförbund med samma namn. 
Förbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola 
och annan pedagogisk verksamhet. Förbundets ändamål är att främja samverkan 
och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, 
litteratur, pedagogik , skol- och kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik. 
Förbundet skall ligga i framkant avseende modern pedagogik och teknik. 

Medlemskommuner och samverkansa vtal 
Medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne är: Bromölla , Båstad, 
Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga och Östra Göinge . Kristianstad , Laholm, Hörby och Höörs kommun har 
samverkansavtal för hela kommunen. Eslövs kommun har samverkansavtal för 
grundskolan och gymnasiesärskolan. Övriga samverkansavtal enligt följande: sex 
skolor i Svalövs kommun, sju skolor i Kävlinge kommun, en skola i Staffanstorps 
kommun, en skola i Sjöbo kommun , en skola i Lund, en skola på Ven, samverkans 
avtal med Perstorps gymnasium (Perstorp AB), Regionmuseet samt 
Kommunalförbundet Bromölla-Sölvesborg 

Direktionen har bestått av följande ledamöter : 

Kommun Ordinarie Ersättare 

Bromölla Jalil Chigha (MP) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 

Båstad Helena Stridh (BP) Ingrid Zäther (S) 

Hässleholm Joachim Fors (S) Lars Klees (SO) 

Klippan Rune Persson (S) Helena Dådring (M)/Kristian Seger (M) 

Osby lngmar Bernthsson (S) Lars-Anton lvarsson (M) 

Perstorp Marie Gärdby (C) Viveca Dahlqvist (PF) 

Simrishamn Christer Grankvist (S) Sven Olsson (M) 
Ordf. 
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Tomelilla Lena Eriksson (C) Helene Lundqvist (S) 

Åstorp Reino Persson (S) Eddie Ek (SO)/ Marcus Möller (SO) 

Ängelholm BrittMarie Hansson (S) Sven-Ingvar Borgquist (M) 

Örkelljunga Theresa Lindahl (M) Leif Svensson (S) 

Östra Göinge Sofia Nilsson (C) Sven-Arne Persson (S) 
Vice ordf. 

Arbetsutskottet har bestått av 
Ordföranden 
Vice Ordföranden 
Ledamot 

Christer Grankvist 
Sofia Nilsson 
BrittMarie Hansson 

AU- och Direktionsmöten 
Under året har tio AU-möten och sex direktionsmöten genomförts. 

AV Media Skånes organisat ion 

Verksamhetsche f 

Ansvarig för Tryckta läromedel , 
kurser & utbildningar samt 
Läromedelsmässa 

IKT-pedagoger 

IT & Teknikansvarig 
Personuppgiftsansvarig 

Inköp & Upphandlingsansvarig 

lnköpsansvariga Film 

Daglig fysisk utlåning 

Ansvariga för transporter 

Mikael Linden 

Eva Martinsson 

Anna Söderstjerna 

Martin Sarkar 

Anders Bylund 

Marie Bertilsson 
Annika Ericsson 

Jeanette Lundgren 
Mattias Bjereke 

Thomas Levin 
Kenneth Brorsson 
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Väsentliga händelser under året 
Ny Förbundsordning började gälla 2018-01 -01. 

Läromedelsmässa 7 mars 2018 var den 29:e i rak följd och med som vanligt många 
utställare , seminarier och besökare. 

Våren präglades av utredningsarbete, (dialogmöten med revisorerna, samverkan 
med experter samt extra insatta AU- och direktionsmöten), samt åtgärder avseende 
anmärkningarna som revisorerna gav AV Media Skåne gällande vår upphandling/ 
försäljning och våra samverkansavtal med icke medlemskommuner. 
Med anledning av utredningarna samt tidigare yrkande ifrån en av ledamöterna om 
att upphandling/försäljning skall utredas i syfte att se om försäljningen skall vara kvar 
som verksamhet eller om man skall förstärka och utveckla den pedagogiska 
verksamheten. 

2018-05-14 fattade direktionen beslut om att försäljningen som verksamheten vid AV 
Media Skåne läggs ner fr.o.m. 2018-08-01 och ny organisation intas per samma 
datum. Verksamheten skall utvecklas och förstärkas vad avser pedagogisk 
verksamhet. 

2018-08-01 påbörjade vi utskick av DVD per post istället för att köra ut DVD med 
våra transportbilar till skolorna. 

Direktionen har fastställt delårsbokslut per 2018-08-31. Delårsbokslutet har skickats 
ut till medlemskommunerna som information. 

Under året har följande pilotprojekt startats: 
o lnspera: Sju kommuner provar möjligheten att arbeta med digitala prov. 
~ MakerBox : Tillsammans med Hässleholms kommun, där i första skedet lärare 

i grundskolan utbildas på Micro: Bit. MakerBox är ett Maker Space , en 
verkstadsliknande miljö som skall uppmuntra till Lärande - lära ut och lära av 
varandra, dela kunskap , verktyg och ideer. Syftet är att stödja skolorna i 
arbetet med programmering och det nya digitala innehållet i läroplanerna. 

$ Läshörnan: Innehåller över 20 000 e-böcker & ljudböcker. 20 skolor i 14 
kommuner har nappat på att prova läshörnan under ett år. 

<> I samarbete med filmproducenten Malin Andersson har vi genomfört 
kompetensutveckling i att använda film mer pedagogiskt. Filmen efterföljs av 
samtal, frågor, dialog eller arbete i någon form . Det kan handla om allt från att 
vara nyfiken på hur en vanlig dag ser ut för en regissör/producent, till att ställa 
frågor om filmens betydelse. 

Den 3 oktober firade vi 20 år som kommunalförbund och vi hade UR 
(Utbildningsradion) på plats hos oss då de också firade jubileum , 40 år. Över 200 
gäster som förgyllde jubileumsdagen som avhölls i våra nya lokaler på Finjagatan 44 . 
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I december har samtliga medlemskommuner beviljat direktionen ansvarsfrihet för år 
2017. 

31 december konstaterar vi att utlåningen 2018 av läromedel åter är på rekordnivå , 
403 235 utlåningar där den strömmande utlåningen står för merparten. 

Uppföljning av mål och mätetal 

AV Media Skåne : 
e skall öka och vidareutveckla kompetensutvecklingen vad avser /KT 

(programmering, källkritik , användande av teknik i lärandet) för pedagoger. 

Kommentar till satt mål : Vi har vidareutvecklat och ökat utbildningsinsatserna ute i 
skolorna och i vår MakerBox. Vi har nått ett delmål och vi vill fortsätta utvecklingen 
vad avser kompetensutveckling. Att bli den naturliga parten som skolorna i första 
hand tar kontakt med då de har behov av kompetensutveckling. 

• skall öka kundrelationerna med förskolan . 

Komme ntar till satt mål: Vi har ökat kundrelationerna med förskolorna i stor 
utsträckning under 2018. Målet för det fortsatta arbetet är att alla förskolor skall 
känna till oss och vi skall vara ett förstahandsval vid lån av läromedel samt 
kompetensutveckling. 

e skall fortsätta att utveckla kommunikationsvägarna med kunderna. 

Kommentar till satt mål: Vi har utvecklat nya kommunikationsvägar och då framför 
allt med del av kommunernas organisation i form av nyckelpersoner och 
nyckelorganisationer (T.ex. RIKT i Ängelholm) som har en direktförmåga att sprida 
information till rätt mottagare i sin egen organisation ifrån AV Media Skåne. Vi får 
också härvid en kanal för direkt dialog på ledningsnivå samt genom våra utvecklings
ledarmöten. Målet framöver är att i varje kommun hitta motsvarande 
kommunikationsvägar. 

AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning . 

., AV Media Skånes soliditet skall ej understiga 20%. 
e AV Media Skånes likviditet skall ej understiga 1 500 000 kr. 

Kommentar till målet god ekonom isk hushållning: 
AV Media Skåne har en god soliditet 58% då eget kapital visar på en god 
betalningsförmåga på lång sikt. AV Media Skånes likviditet per 2018-12-31 är bra, i 
kassan fanns 1 718 860 kr. Vi har en stabil ekonomi. 
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Ekonomiska ramar 
Avgiften för medlemskommunerna var 0,50 promille och beräknas utifrån det totala 
skatteunderlaget samt de statliga bidrag som kommunen erhållit. Våra totala intäkter 
under året har varit 11 418 070 Kr. Kostnaderna för året uppgår till 9 819 581 Kr+ 
avskrivningskostnader 1 778 941 kr. Arets resultat, efter avskrivningar och finansiella 
intäkter och kostnader, uppgår till -180 885 kr. 

Investeringar gjorda under året: 
o För att höja säkerheten mot haveri och intrång i våra servrar inköpte s under 

våren två nya brandväggar. 120 000 Kr 
o Inköp av Mediekatalog 273 000 kr. 
o Inköp av film 2 036 686kr. (Totalt har vi över 3 700 egna filmer i vår 

mediekatalog för utlåning, huvuddelen är strömmande och en mindre del är 
DVD. Det är utbildnings- och spelfilmer ifrån Film och Skola, EDUKLIPS korta 
filmklipp över 300 st., samt filmer ifrån enskilda filmbolag). 

o Inköp av robotar och läromedel för programmering. 45 000 kr. 
o Inköp av litteratur 290 000 kr. (Bok- och temalådor och Läshörnan). 
o Inköp av digitala läromedel 611 000 kr. (Creaza, Muzzy, lnspera). 
o Tre toaletter har byggts i MakerBox som regleras i nytt hyresavtalet. 
(j) Inköp av möbler till MakerBox. 140 000 kr. 

Balanskravresultat: 
Arets resultat - 180 885 Kr 
Realisationsvinster 0 Kr 
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet + 
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet + 
Orealiserade förluster i värdepapper + 
Justering för återför ing av orealiserade förluster 

0 Kr 
0 Kr 
0 Kr 

i värdepapper 
Arets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 
Balanskravsresultat 

Vårt resultat är lägre än förväntat 

0 Kr 
= - 180 885 Kr 

0 Kr 
+ 0 Kr 

= - 180 885 Kr 

Vårt minusresultat beror på lönekos tnaderna i samband med uppsägningen utav en 
personal på grund av arbetsbrist. Lönekostnaden har konterats då uppsägningen 
verkställdes, dvs. 6 månaders uppsägning på 325 000 kr för 2019 var ej budgeterade 
på 2018 års lönekostnader. 
Inköp av nya brandväggar, då de gamla ej klarade av vår ökade streaming, till en 
kostnad av 120 000 kr var ej heller budgeterade. Dessa oförutsedda utgifter har vi ej 
kunnat ta igen fullt ut i 2018 års budget. Dock skall poängteras att vi 2017 gick plus 
med 329 394 kr och i år går vi minus med 180 885 kr, vilket gör att vi i under de två 
åren går plus med 148 509 kr. 
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Väsentliga personalförhållanden 
En personal har under året sagts upp på grund av arbetsb rist. 
Total sjukfrånvaro under 2017 var 9.23%. 
Total sjukfrånvaro under 2018 var 2,74% 

Förväntad utveckling 

2(H9-03-11 

Den digitala utvecklingen i skolan ställe r ökade krav på AV Media Skånes 
utbud. Detta innebär för vår utveckling: 

Fler digitala läromedel 
o Mer teknisk utrustning för utlåning 
o Mer teknik som ligger i f ramkant i syfte att visa vad framtiden kan och kommer 

att innebära. 
o Ökad omvärldsbevakning dels med anledning av den digitala utvecklingen 

men också för att en omprövning av grundskolans och gymnasieskolans 
kunskapsinnehåll bör göras i Sverige för att möte framtidens behov av 
kunskap och färdigheter i arbetslivet. 

o Fler utbildningar/kompetensutveckling inom ramen för den digitala 
utvecklingen men också för den kunskap och färdighetsomställning som 
skolan bör göra. 
Att utveckla pedagogiska handledningar som underlättar för pedagogerna att 
använda både hitta och använda våra produkter och tjänster som finns i 
mediekatalogen. 

o Ökad samverkan med universitet och högskolor för att både ta del av 
forskningen men också för att kunna delge våra gedigna erfarenheter som vi 
får dagligen i vårt arbete ifrån de ca 360 skolor som vi dagligen ger support till. 

Hässleholm 2019-03-11. 

Mikael Linden 
Verksamhetschef 

Sven-Ingvar Borgquist 
Ordförande 
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RESUL TATRÄKNING 1(7) 

Not 2018 2017 
Rörelsens intäkter 

Avgifter 2 9 572119 9 201 650 
Förmedling AV-utrustning 981 592 3 909 411 
Övriga intäkter 3 864 359 661 015 

Verksamhetens intäkter 11418070 13 772 077 

Rörelsens kostnader 

AV-utrustning till förmedling -997 845 -3 829 020 
Varor och tjänster för verksamheten -613 130 -881 641 
Övriga kostnader -2 774 255 -2 872 274 
Personalkostnader 4 -5 434 350 -5 481 272 

Verksamhetens kostnader -9 819 581 -13 064 207 

Resultat före avskrivningar 1 598 489 707 870 

Av- och nedskrivningar -1 778 941 -378 474 

Resultat efter avskrivningar -180 452 329 396 

Finansiella intäkter o kostnader 

Ränteintäkter 0 0 
Räntekostnader -433 -2 

ÅRETS RESULTAT -180 885 329 394 
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BALANSRÄKNING 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Licenser 

Materiella anläggningstillqångar 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

5 

6 

7 

2 059 354 

86 125 

2 145 479 

238 199 
263 897 
487 689 
989 786 

5 278 145 

6 267 931 

8 413 410 

2(7) 

2017-12-31 

2 278 343 

0 

2 278 343 

453 398 
666 305 
296 259 

1 415 962 

6 165 268 

7 581 229 

9 859 573 
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Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Tillgång i Pensionsstiftelsen 
Pensionsreserv enligt KPA 

Not 

8 

9 

2018-12-31 

6 185 213 
-180 885 

6 004 329 

1 292 712 
177 393 
938 976 

2 409 081 

8 413 410 

4 317 051 
1 591 000 

3(7) 

2017-12-31 

5 855 819 
329 394 

6 185 213 

2 662 896 
173 968 
837 496 

3 674 360 

9 859 573 

4 296 523 
1 629 000 
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KASSAFLÖDESANALYS 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Arets resultat 
Justering för ej likviditetspåverkande poster (avskrivningar) 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 
Ökning/minskning förråd och varulager 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERl<SAMHETEN 

Investering i materiella anläggningstillgångar 
Investering i immateriella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

4(7) 
2018-01-01 2017-01-01 

2018-12-31 2017-12-31 
-180 885 329 394 

1778941 378 474 

1598 056 707 868 
426 176 1 757 567 

0 0 
-1 265 279 -456 314 

-839103 1301253 

758 953 2 009121 

-88 585 0 
-1557491 -2 656 817 
-1 646 076 -2 656 817 

-887 123 -647 696 

6 165 268 6 812 964 
5 278 145 6 165 268 
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Not 1 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Arsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen och att anläggningen tagits i bruk. 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 3 år 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas först månaden efter vi har rätt till nyttjande av tillgången. 
Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden. 

5(7) 
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NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 

Not 2 Avgifter 

Avgifter från kommunerna 
Avgifter övriga aktörer 

Not 3 Övriga intäl<ter 

Erhållna bidrag för personal 
övriga intäkter 

Not 4 Personalkostnader 

Löner och andra ersättningar 
Sociala avgifter, personal 
Pensions kostnader 
Arvoden 
Social avgifter, politiker 
Övriga personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Män 
Kvinnor 

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden (1-5 år) 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utrangeringar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärde 
Investeringar under året 
Pågående investeringar 
Utran erin ar 
Utgående anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aretsavskrivningar 
Avskrivningar hänförliga till utrangeringar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Bokfört värde materiella anläggningstillgångar 

2018-12-31 

5 941 689 
3 630 430 
9 572119 

2018-12-31 

127 409 
736 950 
864 359 

2018-12-31 

3 510 858 
1 095 911 

272 091 
167 666 
43 910 

343 914 
5 434 350 

3 
6 
9 

2018-12-31 

2 656 817 
1 557 491 

0 
0 

4 214 307 

-378 474 
-1776480 

0 
-2 154 954 
2 059 354 

2018-12-31 

3 år 

785 314 
88 586 

0 
0 

873 900 

-785 314 
-2 461 

0 
-787 775 

86 125 

6 (7) 

2017-12-31 

5 573 906 
3 627 744 
9 201 650 

2017-12-31 

129 412 
531 603 
661 015 

2017-12-31 

3 573 409 
1 124 154 

309 843 
154 609 
34 050 

285 208 
5 481 272 

3 
6 
9 

2017-12-31 

0 
2 656 817 

0 
0 

2 656 817 

0 
-378 474 

0 
-378 474 

2 278 343 

2017-12-31 

3 år 

1 363 405 
0 
0 

-578 091 
785 314 

-1 363 405 
0 

578 091 
785 314 

0 
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Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Företagsförsäkring 
Filmabonnemang 
Lokalhyra 
Licenser/avtal 
Övri a kostnader 

Not 8 Eget kapital 

Ingående balans 
Arets resultat 
Utgående balans 

Not 9 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

Upplupna personalkostnader 
Övriga upplupna kostnader 
Förutbetalda avtalsintäkter 

2018-12-31 

21 647 
311 720 
154 322 

0 
0 

487 689 

2018-12-31 

6185213 
-180 885 

6 004 328 

2018-12-31 

729 446 
80 000 

129 530 
938 976 

7 (7) 

2017-12-31 

0 
0 

138 992 
134 317 
22 950 

296 259 

2017-12-31 

5 855 819 
329 394 

6 185 213 

2017-12-31 

442 096 
339 400 

56 000 
837 496 
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AV 
MEDIA SKÅNE Bilaga 2 

- - -~ 

lntäker Budget 2018 Prognos 2018, nov Utfall t.o.m dec 2018 
Konto Vht Kstl Namn 

3011 Avg. medlemskom . 5 941 689 5 941 689 5 941689 

3021 Avg . andra kom . 3 599 100 3 609 155 3 630 430 

3110 ltunes kort 2 000 3 750 3 750 

3171 Avtal övr . aktörer 388 300 379 780 359 405 

Summa intressentintäkter 9 931 089 9 934 374 9 935 274 -3111 1 13 Förmedl. av AV-utrustning 5 000 000 981 592 981592 -- Förmedling AV-utrustning 5 000 000 981 592 981 592 

-3112 0 -3111 49 000 -3111 4 41 Läromedelsmässan 280 000 252 955 252 955 -3111 4 43 Kurser och konferenser 40 000 8 689 14 922 -- Kurser, mässor och konf. 320 000 261 644 316 877 

-3113 Kostnad förkomna böcker 6 % 4 000 30 000 29 726 - Förkomna böcker 4 000 30 000 29 726 -
-

3111 7 70 Försäljning videoproduktion 1 000 0 0 -
Videoproduktion 1 000 0 0 -

-
3973 Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin 1 000 7 043 7 043 -

Uthyrning av AV-utrustning 1 000 7 043 7 043 -
-

3988 Erhållna bidrag personal 120 000 127 000 127 409 -
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I Personal 120 000 127 000 127 409 --3520 Försäljning av porto m.m. 100 0 0 -
3740 öresutjämning 111 3 1 -
3131 övriga Intäkter 100 0 3 000 -

Övriga Intäkter 311 3 3 001 -
4999 Ankomstregistrering 0 -

Summa intäkter 15 377 400 11 341 656 11 400 921 -
- -- - -- -~- -· - -· -- - --

VERKSAMHETS KOSTNADER 

-
6570 Bankkostnader -5 000 -5 000 -6130 -
6110 Kontorsmaterial -7 000 -3 500 -3 374 -
6214 Telefon -40 000 -58 000 -60 636 -
6212 Mobiltelefon 0 1 000 1086 -
6250 Postbefodran -45 000 -53 000 -64 413 -
6520 Kopieringskostnad -38 000 -40 000 -39 748 -
6521 övrig administration -230 000 -184 820 -222 320 -
6580 övriga måltidskostnader 0 -142 -142 -
6991 övriga kostnader 0 -832 -832 -

Administration -365 000 -344 294 -396 509 -

5611 Distribution Drivmedel -25 000 -32 000 -34 687 

5612 Distribution Skatt & försäkring -16 000 -5 143 -7 991 

5613 Distribution Rep & underhåll -15 000 -36 000 -34 889 
5619 Distribution övrigt -45 000 -42 000 -41437 

Distribution -101 000 -115143 -119 004 

6310 Företagsförsäkringar -20 000 -21 566 -21566 
Försäkringar -20 000 -21 566 -21 566 

5410 Förbrukningsinventarier -15 000 -5 000 -4 068 
Förbrukningsinventarier -15 000 -5 000 -4 068 
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5411 Korttidsinventarier -3 år. -40 000 -77 239 -106 356 

5412 Inventarier teknikutveckling IT etc. -60 000 -60 000 -26 719 

5420 IT Mjukvaror -60 000 -23 000 -22 524 

Varaktiga inventarier < 3 år -160 000 -160 239 -155 599 

5800 Hotell, biljett och övriga resekostnader -90 000 -75 000 -79 932 

5890 övriga resekostnader -100 0 0 

5831 Kost och logi i Sverige -2 000 0 0 

5832 Kost och logi i utlandet -100 0 0 

Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader -92 200 -75 000 -79 932 

5900 Marknadsföring/representation -90 000 -91 277 -91953 

Marknadsföring/representation -90 000 -91 277 -91 953 

5010 Lokalhyra/el , vatten mm -550 000 -650 000 -678 343 

5090 övriga lokalkostnader -40 000 -45 000 -55 179 

6370 Bevakning -40 000 -38 000 -40 152 

Lokalkostnader -630 000 -733 000 -773 674 

6555 Konsultarvoden , konferens -33 125 -33 125 

6550 Personalförstärkningar konsultarv . Etc. -130 000 -40 000 -35 700 

Personalförstärkningar konsultarv. Etc. -130 000 -73 125 -68 825 

6540 Extern kompetens IT -700 000 -800 000 -820 298 

6230 Datakommunikation -100 000 -114 000 -114 222 

6421 Revision -130 000 27 820 -112 560 

6590 Övriga externa kostnader -4 500 -390 -614 

6970 Tidn, tidskrifter &facklitteratur 0 -1 500 -1413 

Externa tjänster, IT, rev mm -934 500 -888 070 -1 049 108 

6411 6 60 övriga kostnader politiker -8 000 -14 000 -14 017 

Övriga kostnader politiker -8 000 -14 000 -14 017 
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jsumma övriga kostnader -2 545 100 ! -2 520 714 j -2 774 255 ] 

Kostnader Varor & tjänster för rörelsen 
4010 4 41 Kostnader Läromedelsmässan -140 000 -153 241 -158 153 

4010 4 43 Kostnader kurser och konferenser -40 000 -10 000 -21114 

Kurser, mässor och konf. -180 000 -163 241 -179 267 

4010 1 13 Inköp till lager (förs. Av-utrustning) -4 850 000 -993 496 -997 845 

4010 1 41 Läromedelsmässan 0 0 0 

4010 0 0 0 

4960 1 Förändring lager 0 0 0 

6351 Kundförluster -5 000 0 0 

Kostnader Förmedl AV-utrustning -4 855 000 -993 496 -997 845 

4310 2 21 Mediainköp Undervisningsfilm 1050 Licenser -400 000 -300 000 -251818 

4310 2 23 Mediainköp Böcker -300 000 -150 000 -144 175 

4310 2 24 Mediainköp Data, Multimedia -3 000 0 0 

4310 2 25 Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning -50 000 -60 000 -8111 

Mediainköp -753 000 -510 000 -404104 

4310 8 80 Mediainköp tillvalstjänster -400 000 0 0 

Tillvaltjänster -400 000 0 0 

4320 3 31 Förbrukning Undervisningsfilm -5 000 -500 -209 

4320 3 33 Förbrukning Böcker -3 000 -10 500 -9 999 

4320 3 35 Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning -5 000 -5 000 -10 336 

4320 3 37 Förbrukning övrigt -5 000 -7 000 -9 215 

4010 7 70 Förbrukning Videoproduktion -1 000 0 0 
Förbrukning -19 000 -23 000 -29 759 

Summa kostnader varor & tjänster -6 207 000 -1689737 -1 610 975 
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KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER 
7210 Personal löner -3 200 000 -3 580 000 -3 510 858 

7510 Personal sociala avgifter -1 100 000 -1 150 000 -1095 911 

7530 Särskild löneskatt -83 108 

7533 Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen -70 000 -2 588 -420 

7290 Förändringar semester löneskuld * -100 000 41 153 -47 683 

7519 Förändringar soc. Avg. löneskuld* -100 12 931 -14 982 

7410 KPA-försäkring -1 000 -4 829 -4 829 

7411 Premier för koll pensionsförsäkring 0 157 147 -148 830 

7460 Pensionsutb. KPA -340 000 -290 000 -123 261 

7570 AMF-försäkring -500 -396 -396 

Löner persona l -4 811 600 -4 816 582 -5 030 279 

7321 Personalens traktamenten, skattefria -5 000 -6 500 -7 633 

7322 Personalens traktamenten, sk. pliktig -12 000 -8 000 -10 147 

7323 Skattefria Uti traktamenten -5 000 0 0 

7331 Resor, skattefria -15 000 -8 000 -8 911 

7332 Resor, skattepliktiga -15 000 -7 000 -6 994 

Reskostnader personal -52 000 -29 500 -33 685 

7610 Kompetensutveckling -90 000 -40 000 -57 984 

7620 Friskvård -48 000 -40 000 -45 563 

7699 övriga kostnader -18 000 -9 000 -13 776 

Övriga persona lkostnader -156 000 -89 000 -117 323 

7220 Arvoden politiker -135 000 -160 000 -167 666 

7331 6 60 Resor skattefria politiker -20 000 -25 000 -23 258 

7332 6 60 Resor skatteplitktiga politiker -15 000 -18 000 -18 229 

7510 6 60 Sociala avgifter politiker -25 000 -41 000 -43 910 

Kostnader politiker -195 000 -244 000 -253 064 

Summa personalkostnader -5 214 600 -5 179 082 -5 434 350 
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7838 Avskrivning : Licenser -1 410 000 -1 900 000 -1776481 
7832 Avskrivning: Inventarier -2 461 
7833 Avskrivning : Fiberkabel 0 0 0 
7831 Avskrivning : Digital utrustning -100 0 0 
7834 Avskrivning : Bilar 0 0 0 

Avskrivningar -1 410 100 -1 900 000 -1 778 942 

8390 Reavinst (fonder) 0 17 150 17150 
8400 Räntekostnader 0 -500 -433 
8423 Räntekostn för skatter och avg 0 0 0 

Resultat 0 68 773 -180 885 
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STATISTIK 2018 
2018-01-01 - 2018-12-31 

för 

Kommunalförbundet 
AV MEDIA SKÅNE 

MEDIA SKÅNE 

Bilaga 3 

184



Statistik för utlåning 2018 (streaming och fysisk utlåning) samt informations- och utbildningsinsatser. 

Kommun Teknik Boklåda Bok&Media Övrigt Museum Temalåda DVD Stream UR Sfream AVM AVM Info AVM Utb Summa 

BromöUa 10 89 9 27 52 3 578 7 875 1 11 641 

Båstad 4 85 9 26 40 5 819 9 895 5 1 15 884 

Hässleholm 193 848 2 1 42 179 479 16 614 34 081 7 15 52 461 

Kinppan 5 97 3 3 12 53 4 504 10 260 1 3 14 941 

Oslby 11 71 3 7 78 5 226 10 498 4 5 15 903 

Perstorp 2 32 28 2 569 4 474 7 105 

Simrishamn 9 94 15 34 13 3 739 6 783 1 10 688 

Tomelilla 7 182 12 44 56 3 381 7 839 11 521 

Astorp 10 44 4 28 44 4 276 8 742 2 1 13 151 

Ängelholm 150 1 18 32 184 15 076 24 230 39 691 

Örkelljunga 2 35 8 16 28 4 140 6 019 7 10 255 

ö Gönnge 19 124 1 4 17 90 5 322 8 978 3 11 14 569 

Eslöv 20 185 13 64 66 7 450 15 575 1 23 374 

Hörby 20 145 19 36 46 5 734 13 338 2 2 19 342 

Höör 8 103 22 27 96 3 967 7 447 3 6 11 679 

Kristianstad 86 292 4 80 91 334 27 207 47 282 4 13 75 393 

Kävlinge 1 98 6 10 13 4 439 18 221 1 22 789 
Laholm 13 184 5 2 22 125 6 639 12 214 2 19 206 
Landskrona 35 170 205 
Lund 83 20 5 185 719 1 012 
Sjöbo 295 950 1 245 
Staffanstorp 6 821 2 919 3 746 
Svalöv 25 88 4 70 64 1 775 4 125 1 1 6 153 
Sölvesborg 4 404 873 1 281 

SUMMA 445 3 029 16 1 273 762 1904 133195 263 507 42 61 403 235 

Sammanställt av Martin Sarkar 190111 

Övrigt= Läromedelsbiblioteket, 16 mm filmer, Ljud 

AVM Info= lnformationstillfälle om vår verksamhet (se bilaga) 

AVM Utb = Utbildning i Creaza, Muzzy, programmering, 3D-printer osv (se bilaga) 
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Jämförelse av utlåning fr.o.m. år 2008 t.o.m. år 2018. 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 201 1 2010 2009 2008 

Bromölla 11 641 10 446 10 324 9 366 7 367 7 514 6 272 6 727 1 430 2 876 2 767 
Båstad 15 884 11 543 10 649 8 603 8023 7 451 6 777 7 839 5 198 3 828 2 833 
Eslöv 23 374 20284 18 862 16 309 14857 12 047 13 965 6 668 4374 2 734 2 043 
Hässleholm 52461 49 359 46 472 44579 45115 37120 33 370 30 220 20 846 15188 13 317 
Hörby 19 342 12 933 10 621 8 523 7 818 7 708 7 694 6 524 4360 2 854 1 924 
Höör 11 679 11 671 11 125 9 885 · 10 566 8 646 7 618 6 750 4 320 2 208 1 531 
Klippan 1494 1 13 761 11 386 10 060 9 571 8234 9 361 8 376 5 503 4 674 3 723 
Kristianstad 75 393 66 998 61 322 51 376 48 876 46 819 43 534 37 244 22 724 16 325 13 998 
Kävlinge 22 789 11 002 8 750 4420 1 631 1 020 441 317 75 
Lahol m 19 206 16 303 15329 21 449 15 066 13 709 13 300 9369 6143 4324 3 698 
Landskrona 205 49 177 149 153 112 
Lund 1 012 1 014 693 520 
Malmö 341 26 
Osby 15 903 12 747 12 709 13 355 14 027 11101 11 226 9 376 6 927 5 496 4280 
Persto rp 7105 6 678 6 099 5 331 5 911 5 038 5 925 4490 3 448 2 570 2119 
Simrishamn 10 688 8728 9 964 7774 8 907 9 763 10793 8 215 4 674 3 630 3 437 
Sjöbo 1 245 518 369 383 466 428 
Staffanstorp 3 746 2708 215 1 1 391 1 237 980 194 
Sva löv 6153 5 937 5 320 6169 4 793 3419 3 065 2240 1 345 607 
Sölvesborg 1 281 1 877 1 567 694 829 1 551 1 301 874 851 464 
Tom elill a 11 521 12150 11 020 10553 10864 10 096 10 292 7 404 2 922 1 818 1 664 
Åstorp 13151 12 233 9189 10 051 11 200 10 618 10 801 9 273 5 928 4 850 4 259 
Ängelholm 39 691 33 800 29 326 26 491 22 975 23455 20 548 17 471 12 512 7 294 6 024 
Örkelljunga 10 255 8529 9796 9 239 8 744 7163 6 319 6203 4147 2 788 2 247 
östra Göinge 14569 10 563 10744 9 822 9102 9 873 10 859 9 495 7 375 5475 4159 
S:a kommuner 403 235 342172 313 990 286 492 268 098 243 865 233 655 195 075 127 802 90 003 74 023 
Övriga 1 14611 9 880 7 501 6 263 4 564 
Totalt 403 235 342 172 313 991 286 492 268 098 243 865 248 266 204 955 135 303 96 266 78 587 

I Total summa av utlåning respekt ive årj 
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AV 
MEDIA SKÅNE 

Bilaga till stati stik fö r 
streaming och utlån 
2019-03 -11 

1 

Stat istik förr AV Med ~a Skånes insatser i våra kommuner 
avseende AV Media information samt utbildningar /work
shops 2018. 

Bromölla 

Kommun 180110 DialogmöteBUN 

Båstad 
AV Media Skåne info 

Sandlyckeskolan 181204 + Läshörnan 

Strandängsskolan F-6 181126 AV Media Skåne info 
AV Media Skåne info 

östra Karups skola 180813 + Läshörnan 
AV Media Skåne info 

Västra Karup skola 180914 + Läshörnan 

Förslövs skola F-9 180312 Workshop 

Båstad Montessori 180618 AV Media Skåne info 

Båstad kommun 180129-0 226 Lån av 3D skrivaren 

180409- 0604 Lån av 3D skrivaren 

Hässleholm 

Kommun 180813 Work shop 
Kommun grundskola 
Industrinatten 180320 Mässa Optimerahallen 

Grönängsskolan F-6 180831 workshop 

180907 workshop 
AV Media Skåne info 

181106 F-3 

Läredaskolan F-6 180123 Föreläsning 

180208 Workshop 

Läredaskolan F-9 181120 AV Media Skåne info 
Söderparkskolan F-3, 
Vinslöv 180423 Föreläsning 

180816 Workshop 

181016 Work shop 

181024 Work shop 

Cartoonist 
Mindomo 

Cartoonist 

Strandäng 

Strandäng 

Ozobot/Sphero 
Visning & prova 
på robotar 

Ozobot/Sphero 

Ozobot/Sphero 

Programmering 

Programmering 

Programm ering 

Programmering 

Blue-bot 

Scratch Jr 

Förvaltningschef 
Utvecklingsledare 

Pedagoger, 7 st. 

Pedagoger, 30 st. 

Pedagoger 

Pedagoger 

Elever åk 8 

Pedagoger 

Teknik för tjejer 20 st. 

Elever åk 8 

Elever åk 6 24 s. t 

Elever åk 6 22 st. 

Pedagoger 14 st. 

Pedagoger 

Pedagoger 

Pedagoger , ca 40 st. 

Pedagoger 

Pedagoger 

Elever åk 1 26 st . 

Elever åk 1 26 st. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 1 Orgnr: 222000-0943 

We bb: avmediaskane .se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Thoren Framtid F-9 

Vannarödsskolan 6-9 
/ Lejonskolan F-5 
Sösdala 

Västerskolan F-6 

T4 Grundsär 

T4 Vux Lärvux 

Klippan 
Kommunen 

Vedby skola 

Klippan / Ventilen 

Osby 

Bibliotek 
Parkskolan, Killeberg 
Och Visseltofta skola 

Örkenedskolan 

Lönnegårdens 
förskola 

Änqsgården 
Klockarskogsgården/ 
Regnbågen 

Perstorp 
Inga aktiviteter. 

181107 

180522 

180831-
181002 

180122 

181210 

180904 

180914 

180917 

180205 

180214 

180314 

181123 

180403 

181109 

181123 

180806 

180813-14 

180912 

180912 

181015 

181029 

181029 

181121 

181122 

Workshop 

AV Media Skåne info, 
Läshörnan 4-6 

Lån av 3D skrivaren 

Föreläsning 

AV Media Skåne info 

Visning av robotar 

Workshop 

Workshop 

AV Media Skåne info 

Workshop 

Studiebesök hos oss 

Proqrammerinq 

Föreläsning/workshop 

Workshop 

AV Media Skåne Info 

Workshop 

AV Media Info 

Workshop 

Info 

AV Media Skåne Info 

Programmerinq 

AV Media Skåne Info 

Workshop 

Workshop 

2 

Analog 
programmering Pedagoger 

Pedagoger 

Skolans 
Digitalisering Pedagoger 

Inspiration 35 pedagoger 

Pedagoger 

Ozobot Elever åk 6 20 st. 

Ozobot Elever åk 6 20 st. 

Pedagoger 

Elever åk 9 5 st./ 
Cartoonist Pedagoger 2 st. 

AV Media Skåne 
info Lärare och elever 

90 st. Pedagoger 

Programmering Pedagoger 

Cartoonist Elever åk 5-6 50 st. 
Spec.ped. centralt 12 
S. 

Skollovsaktivitet barn 
Programmering ca 15 st. 

Pedagoger alla 
skolor 

Elever ca 80 st. 

Prog. / Creaza Pedagoqer 6 st. 

Pedagoqer 20 st. 

QR-koder Pedagoger 20 st. 

Blue Bot Pedaqoqer 20 st. 

Cartoonist Elever åk 2 29 st. 

Cartoonist Elever åk 3 25 st. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 

Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 
Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Simrishamn 
!Kommunen 

Tomelilla 
Inga aktiviteter. 

Åstorp 
Haganäs F-3 

4-6 

Hyllinge F-9 

Ängelholm 
Inga aktiviteter. 

Örkelljunga 

kommun 

kommun 

Grundskola 
Ekets skola / 
Tockarps skola/ 
Von Reisers skola 

Beringskolan 

Solängskolan 
Samarbete studiedag 
Örkelljunga/Båstad/ 
Höganäs 

Östra Göinge 

kommun 

Glimåkraskolan / 
Mölleskolan 

180919IAv Media Info 

181210 Läshörnan 

181210 Läshörnan 

181115 Workshop 

180503 AV Media Skåne info 

180515 AV Media Skåne Info 

180814 AV Media Skåne info 
-··•-"·•-•--··~····-·--·····---· "' .. ·~·····---·· 

180528 AV Media Skåne info 

180813 AV Media Skåne info 

AV Media Skåne info/ 
180306 Föreläsning 

181022 AV Media Skåne info 

Föreläsning/workshop/ 
180213 AVMS info 

180817 Workshop 

180126 Workshop 

180504 Workshop 

180522 Workshop 

180904 Workshop 

180911 Workshop 

181001 Workshop 

3 

I Kommunstyrelsen I Politiker Tjänstemän 

ca 50 pedagoger F-6 

Ozobot Elever åk 3 ca 45 st. 

kultur- och fritids-
respektive 

fokus utbildningsnämnde 
Läsförståelse, ns presidier och 
Källkritik, Stöd till deras respektive 
pedagogerna förvaltn inqschefer 

För rektorer 

Pedagoger 

Pedagoger 

Pedagoger 

Programmering Pedagoger 

Läshörnan 2 Skolbibliotekarier 

MIK/programmering/ 
Cartoonist Pedagoger 

Ozobot/Sphero Pedagoger 20 st. 
Elever Fritids 

Cartoonist (Mölle) 
Elever åk 3 ca 20 

Cartoonist st. (Glimåkra) 
Elever åk 3 ca 20 

Mindomo st. (Glimåkra) 
Elever åk 6 25 st. 

Cartoonist (Glimåkra) 
Elever åk 6 25 st. 

Mindomo (Glimåkra) 
Elever åk 6 25 st. 

Programmering (Glimåkra) 

AV Media Skåne I Finjagatan 44,281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 J Orgnr: 222000-0943 

Webb: avmediaskane.se I E-post: kontakt@avmediaskane.se 
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Elever åk F-6 
Kviingeskolan 180227 Workshop/Föreläsning Programmering /Pedagoger 

Elever åk F-6 Hela 
180228 Workshop 

Snapphaneskolan 180424 Workshop 
Färe 
Montessoriförskola 180910 AV Media Skåne Info 

GUC Broby 180816 AV Media Skåne Info 

GUC SFI Hanaskog 180903 AV Media Skåne Info 

Eslöv 

Ölyckeskolan 180312 Workshop 

Hörby 
Frosta skola F-6 + 
Modersmåls-
undervisning 180814 AV Media Skåne info 

180828-
180829 Workshop 

Kilhults skola/ 
Älvdalsskolan 180613 AV Media Skåne info 

Kilhults skola 

Höör 

kommun vt-18 workshop 

181121 AV Media Skåne info 

Fritids lärträff 180918 
Ringsjöskolan 7-9 / 
Tiörnarps skola 181127 Workshop 
Sätoftaskolan / 
Gudmuntorp skola 180821 AV Media Skåne info 

Sätofta 180904 

181002 Workshop 

Gudmuntorp 181113 Läshörnan info 

181105 Workshop 
181105-

Segrande Liv 181203 Lån av 30 skrivaren 

Kristianstad 

Kommun 180910 AV Media Skåne Info 
Kärnhusets/ Öllsjö-
gårds/ Öllsjö förskolor 181031 Workshop 

Helgedalskolan F-3 180821 AV Media Skåne info 
180919, 
180921 Workshop 

Programmering 

Cartoonist 

Programmering 

Programmering -
Ozobot/Sphero 

Cartoonist 
(+Mindomo åk 5-6) 

Programmering vid 
6 tillfällen 

4 olika pass 

Cartoonist/Mindomo 

Ozobot/ Blue Bot 

Cartoonist 

Ozobot 

Ozobot 

Programmering 

Programmering 

skolan 

Elever årskurs 5 

Pedagoger 

25 pedagoger 

15 pedagoger 

Elever åk 3, 2 
klasser 

Elever åk 4-6 ca 
80-90 st. 

Pedagoger 

Fk-6 55 st. / 5 st. 

Pedagoger åk F-6 
Pedagoger åk F-9, 
39 st. 

Fritids 
Elever åk 1-3 ca 
60 st. /Tjörnarp 
Pedagoger+fritids-
personal 

Elever åk 6 

Elever åk 6 40 st. 

Pedaqoqer 7 st. 

Elever åk 6 24 st. 

Ulrika Daleroth 

IKT-pedagoger 
Centralt 3 st. 

Pedagoger 20 st. 

Elever åk 1-3 ca 
120 st. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44,281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
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181025, Elever åk 1-3 ca 
181026 Workshop Cartoonist 120 st. 

181126 Workshop Cartoonist Elever åk 2 40 st. 

Helgedalsskolan 4-6 180821 AV Media Skåne info 

Gamlegårdskolan F-2 181023 Workshop Programmering Elever åk F 40 st. 

Gamlegårdskolan 3-5 181211 Workshop Ozobot Elever åk 3 20 st. 

181214 Workshop Ozobot Elever åk 3 20 st. 
Everöds skola/ 
Vittskövle skola 181029 AV Media Info PedagoQer 

Elever åk 1-3 17 st. 
181112 Workshop Cartoonist Vittskövle 

Elever åk 3-5 ca 
181203-04 Workshop Cartoonist 80 st. Everöd 

Elever åk 1-3 10 st. 
181217 Workshop Mindomo Vittskövle 

Villaskolan / Yngsjö Cartoonist, Elever åk 5, 54 st. 
skola 181129 Workshop Mindomo Villaskolan 

180227-
Nosabyskolan 0405 3D skrivaren 

Mindomo/Screenca Elever åk 4-6, 
Trolle Ljunqby skola 180111 Workshop stomatic/Cartoon ist Pedagoger 

Elever Fritids åk 
180418 Workshop Film med iPad F-4 

Laholm 
Föreläsning/ 

Glänningeskolan 180108 workshop Programmering Pedagoqer 
Green Screen/ 
Scratch/ 

Blåkullaskolan / Cartoonist/ 
Melbystrandsskolan 180329 Workshop Stop motion Pedagoger 

Kävlinge 
\ Ljungenskolan \AV Media Skåne Info \ 30 lärare 

Svalöv 
Kommun 180507 FöreläsninQ Programmering Pedagoqer 

Midgård 180906 Muzzv Pedagoger 6 st. 

AV Media Skåne I Finjagatan 44, 281 33 Hässleholm I Växel 0451- 38 85 80 
Bankgiro: 5161-8163 I Orgnr: 222000-0943 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

Ksau § 99 Dnr KS 2019/85

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har avlämnat årsredovisning och 
granskningsrapport för år 2018.

Årets resultat blev 12,8 Mkr för dispositioner. Styrelsens förslag till 
aktieutdelning med 30 kr per aktie, uppgår till totalt 2 177 tkr.

Revisorerna beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB, handlingsid: Ks 2019.1133.
Kommunfullmäktige § 72/2018, handlingsid: Ks 2018.2662,
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

Ksau § 100 Dnr KS 2019/96

Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
(Finsam) 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2018 för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) samt att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Jäv
Sara Anheden (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet och behandlingen av 
ärendet.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018. Resultatet blev ett underskott på ca 440 tkr. Även 
granskningsrapport och lekmannarevisionens revisionsberättelse är 
överlämnade.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2018 för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) samt att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund 2018, handlingsid: Ks 
2019.1335.
Granskningsrapport Sydöstra Skånes Samordningsförbund 2018, 
handlingsid: Ks 2019.1336.
Revisionsberättelse Sydöstra Skånes Samordningsförbund 2018, handlingsid: 
Ks 2019.1337.
Kommunfullmäktige § 108/2018, handlingsid: Ks 2018.3970.
_________  
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 139 Dnr KS 2019/98

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - Österlens 
kommunala renhållnings AB (ÖKRAB)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlens kommunala renhållnings AB har avlämnat 
årsredovisning för 2018. Årets resultat uppgår till minus 16 tkr.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
ägarkommunernas fullmäktige fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 - Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB), 
handlingsid: Ks 2019.1480.
Revisionsberättelse 2018 – ÖKRAB, handlingsid: Ks 2019.1481.
Undertecknad granskningsrapport 2018 från lekmannarevisorerna ÖKRAB, 
handlingsid: Ks 2019.1342.
Kommunfullmäktige § 70/2018, handlingsid: Ks 2018.2660.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 140 Dnr KS 2019/105

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1:a 
kvartalet 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
vård och omsorgsnämnden skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av 
insats beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. 
Nämnden ska också löpande anmäla till IVO och revisorerna när ett beslut 
som tidigare rapporterats enligt 28 f § har verkställts. En kommun som inte 
verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar vite.

Inga nya beslut som ej verkställts inom 90 dagar under 1:a kvartalet har 
rapporterats till IVO.

Beslut som ej verkställts inom 90 dagar och som fortfarande inte 
verkställts. Samtliga beslut gäller boende enligt 9 § p. 9 LSS och besluten har 
inte kunnat verkställas på grund av att det saknas ledigt boende. 

En brukare : Beslut från  2017-08-24*.
En brukare: Beslut från  2017-11-18.
En brukare: Beslut från  2018-04-13. Köper plats i väntan
En brukare :Beslut från 2017-05-05*
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

§ 140 forts

En brukare: Beslut från   2018-05-29.
En brukare: Beslut från   2018-06-25.
En brukare: Beslut från 2018-07-02*. 
En brukare: Beslut från  2018-07-17.
En brukare: Beslut från 2018-08-29. Orsak, inget ledigt boende 

*Erbjudits en gång i och tackade då nej. Behov kvarstår

Åtta personer (8) är erbjudna lägenhet på LSS boendet Stafettgatan 1 och en 
på ett annat boende. Först vid inflyttning kan besluten återrapporteras som 
verkställda till IVO.  

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 37/2019, handlingsid: Ks 2019.1421.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 37/2019:
Vård och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 141 Dnr KS 2019/106

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 1:a kvartalet 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange 
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och inte på nytt 
verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska 
rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig 
tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

För första kvartalet 2019 finns inga beslut där verkställighet inte skett inom 
90 dagar.

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 39/2019, handlingsid: Ks 2019.1422.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

§ 141 forts.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 39/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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From:                                 magnus nilsson
Sent:                                  8 Apr 2019 15:06:16 +0000
To:                                      Johan Linander;Leif Sandberg
Subject:                             Vattenrådet NKT

Hej Johan 

Önskar att avsäga mig platsen i vattenrådet NKT, pga tidsbrist. 
Tänker dock att det är bra att jag har platsen kvar till stämman 3 juni 2019

Mvh Magnus Nilsson 

Skickat från Yahoo Mail på Android
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

Ksau § 113 Dnr KS 2019/2

Anmälningsärenden

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från Tomelilla – Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 7 

mars 2019, §§ 14-19.
2. Protokoll från Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 14 mars 

2019, §§ 14-20.
3. Protokollsutdrag den 7 mars 2019, § 16 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

överförmyndarnämnd – Internbudget 2019.
4. Protokollsutdrag den 7 mars 2019, § 17 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

överförmyndarnämnd – Intern kontrollplan 2019 – Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd.

5. Protokoll från sammanträde med Central Samverkansgrupp den 25 
februari 2019.

6. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 22 mars 2019, §§ 29-
40.

7. Protokoll från Tomelilla – Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd den 7 
mars 2019, §§ 14-19.

8. Protokoll från Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 14 mars 
2019, §§ 14-20.

9. Protokollsutdrag den 7 mars 2019, § 16 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd – Internbudget 2019.

10. Protokollsutdrag den 7 mars 2019, § 17 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd – Intern kontrollplan 2019 – Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd.

11. Protokoll från sammanträde med Central Samverkansgrupp den 25 
februari 2019.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 april 2019

Justerandes sign

§ 113 forts.

12. Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden den 22 mars 2019, §§ 29-
40.

13. Protokollsutdrag Vård och omsorgsnämnden 28 mars 2019, § 23 – 
Årsbokslut 2018.

14. Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 26 mars 2019, § 17, - 
Uppstartskonferens för nämnden.

15. Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden den 26 mars 2019, § 18, - 
Årsbokslut 2018.

16. Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden den 26 mars 2019, § 20,- 
Uppföljning av intern kontrollplan 2018.

17. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 mars 2019, §§ 
69-88.

18. Protokoll från Vård och omsorgsnämnden den 28 mars 2019, §§ 22-
27.

19. Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden den 26 mars 2019, §§ 16-
24.

20. Protokoll från Familjenämnden den 22 mars 2019, §§ 25-39.
21. Protokoll från Revisorerna den 21 mars 2019, §§ 17-26.
22. Protokoll från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 11 

april 2019 §§ 20-29.
23. Protokoll från Valnämnden den 4 april 2019 §§ 17-24.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2019.1339.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
8 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 142 Dnr KS 2019/2

Anmälningsärenden ksau 8 maj 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Synpunkter på omorganisationen av Café Kryddan.
2. Minnesanteckningar 2019-04-08 från medlemssamråd för Sydöstra 

Skånes Samordningsförbund.
3. Protokoll 2019-04-08 §§ 24-49 från Kommunstyrelsen.
4. Protokoll 2019-04-11 §§ 21-37 från Vård och omsorgsnämndens 

arbetsutskott.
5. Protokoll 2019-04-17 §§ 27-35 från Revisorerna.
6. Protokollsutdrag 2019-02-22, § 22 – Remiss – mål och budget 2018 – 

Familjenämnden.
7. Protokollsutdrag 2019-04-15 § 31 – Granskning av intern kontroll 

2019 – Revisorerna.
8. Protokoll 2019-04-25 §§ 28-42 från Vård och omsorgsnämnden.
9. Protokollsutdrag 2019-04-25 från Vård och omsorgsnämnden § 33, 

med skriftlig reservation – Förlängning av avtal med Förenade Care 
AB gällande Valkyrian och hemtjänst söder.

10. Protokollsutdrag 2019-04-25 från Vård och omsorgsnämnden § 34 
med skriftlig reservation – Förlängning av avtal med Juni Care AB 
avseende utförande av personlig assistans.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2019.1482.
_________  
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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