
Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: måndagen den 10 februari 2020 kl. 19.00

Plats: Intim, Folkets Park, Tomelilla

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Sammanträdets öppnande, upprop och val av 

justerare
3 - 6

2 Ändringar i föredragningslistan
3 Frågor 2019/5 7
4 Informationsärenden 8 - 13
5 Informationsärende - Tidplan för budget 2021 med 

plan för 2022-2023
2019/199 14 - 17

6 Informationsärende - Kultur och fritidsplan 2019/210 18 - 19
7 Informationsärende - Internbudget 2020 för 

revisorerna
2019/155 20 - 21

8 Reglemente för att undvika korruption och mutor 2019/150 22 - 27
9 Reglemente för ekonomistyrning, 

resultatutjämningsreserv och god ekonomisk 
hushållning

2018/235 28 - 43

10 Nytt samverkansavtal mellan Ystad-
Österlenregionens miljöförbund och Simrishamns, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd 
och tillsyn enligt alkohollagen samt ändring i 
förbundsordningen för miljöförbundet

2012/124 44 - 60

11 Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

2019/140 61 - 64

12 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder 2019/140 65 - 76
13 Svar på motion - Prideflaggan 2019/158 77 - 80
14 Svar på motion angående fritidsbank 2019/102 81 - 85
15 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 

äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 
2019

2019/106 86 - 87

16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 2019/105 88 - 89
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Tomelilla kommun
Kommunfullmäktige

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
3:e kvartalet 2019

17 Motion - Uppmärksamma även lång och trogen 
tjänst inom Daglig verksamhet

2020/11 90

18 Val av revisor efter Tomas Talik (SD) 2018/286 91
19 Avsägelse från Alice Jönsson (C) som ledamot i AV 

Media
2018/286 92

20 Avsägelse från Martin Åkesson (SD) som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden

2018/286 93

21 Val av huvudman för Sparbanken Syd 2018/286 94
22 Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämnden efter Bitte 

Ahrland Bocz (L)
2018/286 95

23 Esad Smajic (V) är inte längre valbar pga flytt 2018/286 96
24 Nya interpellationer och motioner
25 Övriga valärenden

Christer Yrjas (C) 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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TOMELILLA KOMMUN
 Kommunfullmäktige

Sammanträdets öppnande och upprop
 
Ärendebeskrivning
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den
31 januari 2020

Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på 
kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens 
hemsida sedan den 31 januari 2020.
_________
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§           §         §                §
Tjänstgörande ers Närvaro Ledamotens namn           parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Av

står
Nr Ersättarens namn                  Parti

Per-Martin Svensson M 1 Kenneth Strömbeck M
Ewa Carnbrand M 2 Alexander Verweij Svensson M
Sander Dijkstra M 3 Lennart Johansson M
Gunnel Andersson M 4 Janet ten Have M
Marianne Åkerblad M
Bertil Fredlund M 1 Gunvor Olsson C
Emil Ekstrand M 2 Alice Jönsson C
Margith Svensson M 3 Christian Björkqvist C
Leif Sandberg C 4 Bengt Högborg C
Maria Mickelåker C
Magnus Nilsson C 1 Conny Thoresson L
Charlotte Rosdala C 2 Charlotte Larkin L
Christer Yrjas C
Fatlum Avdullahu C 1 Susanne Balczar Herou KD
Anette Thoresson C 2 Kjell Persson KD
Anders Larsson C
Carina Persson L 1 Kristin Skoog S
Bo Herou KD 2 Axel Olsson S
Sara Anheden S 3 Britt-Marie Liljeholm S
Torgny Larsson S 4 Roger Persson S
Ida Bornlykke S 5 Karin Arvidsson S
Sejdi Karaliti S
Tina Bergström-Darrell S 1 Figge Bergquist V
Anders Throbäck S 2 V
Inger Åbonde S
Peter Boström S 1 Solveig Falk MP
Anne-Maj Råberg S 2 Jerry Bergström MP
Helén Bladh S
Mona Nihlén V 1 Birger Hörberger SD
Linda Ekelund V 2 Zofia Prokopczyk SD
Mikael Holmberg MP 3 Jan Gustafsson SD
Per Gustafsson SD 4 Kandidat saknas SD
Paul Lennartsson SD 5 Kandidat saknas SD
Peo Örnsved SD

Anders Rosengren SD
Kent Olofsson SD
Tina Malm SD
Martin Åkesson SD
Thony Blomgren SD
Jonas Olsson SD
Kent Gustafsson SD

Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 10 februari 2020 Antal beslutande: _______
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OMRÖSTNING § OMRÖSTNING § 

Ärende: Ärende: 

Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning: Propositionsordning:

Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej. Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej. 

OMRÖSTNING § OMRÖSTNING § 

Ärende: Ärende: 

Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning: Propositionsordning:

Den som stödjer ___________förslag röstar ja. Den som stödjer ___________förslag röstar ja.
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej. Den som stödjer ___________yrkande röstar nej. 

5



Justering

Föregående justerare var Emil Ekstrand (M) och Sejdi Karaliti (S).

På tur står Leif Sandberg (C) och Peter Boström (S).

Justeringssammanträde föreslås till

Fredagen den 21 februari 2020, kl. 08.30, kommunhuset i Tomelilla
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Epost: tomelilla@mp.se 
Adress: Norra Kverrestad 1030, 273 96 TOMELILLA  

 
www.mp.se 

 
 
 
 

11 december 2019 
 
 

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande 

 
På Kommunfullmäktige 2019-05-06 behandlades ett ärende angående Höjning av taxa för 
bostadstomter i beslutet framgår att en översyn av marknadsmässiga priser och en modell 
där man kan erhålla prisreducering om man bygger en ”nära noll” fastighet ska redovisas på 
kommunstyrelsen senast den 9 oktober 2019. 
 
När jag tittar i protokollet för KS den 9 oktober så hittar jag inget om detta ärende. 
 
 
Min fråga lyder därmed 
Vad har hänt i frågan? 
 
 
 
 
För Miljöpartiet Tomelilla 

 

 

 

 Mikael Holmberg 
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 16 januari 2020*

Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till 
initiativtagaren

2019-08-28 Medborgarinitiativ -  Skapa säkrare och 
trevligare trafikmiljö i Onslunda

Håkan Svensson Ksau 2019-09-18, till 
förvaltningen för beredning.
Ksau 2019-11-06

2019-11-19

2019-10-07 Medborgarinitiativ - Busstation i 
Bollerup

Thyra Andersson Ksau 2019-10-16, till 
förvaltningen för beredning.
Ksau 2019-11-27

2019-12-04

2019-10-23 Medborgarinitiativ - Förslag på hur 
minska nedskräpning i Tomelilla 
kommun

Elever på 
Odenslundsskolan

Ksau 2019-11-27
SBN 2020-01-31
Ksau 2020-02-12

2019-12-30 Medborgarinitiativ - skriftligt avtal med 
hjälpmedelsbrukare

Bo Erman Ksau 2020-01-08, till 
förvaltningen för beredning.

*Sammanställningar över medborgarinitiativ inkomna under de senaste 6 månaderna samt obesvarade medborgarinitiativ.

9



Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning av motioner per den 16 januari 2020

Motion Kf Ksau Remiss Ksau/
nämnd

Ks Kf Anmärk
ning

Motion - Angående uttalande om 
återvändande IS-terrorister och uppdrag till 
nämnder och styrelser med anledning av 
detta, Ks 2019/82

2019-05-06 2019-05-29 2019-10-16 2019-11-20 2019-12-16

Motion - Använda artificiell intelligens för 
att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos 
våra elever, Ks 2019/83

2019-05-06 2019-05-29 2019-10-16, till 
familjenämnden på 
remiss.
Fnuu 2020-01-16
Fn 2020-01-31
Ksau 2020-02-12

2020-02-26 2020-03-23

Motion - Kulturen är viktig, ks 2019/100 2019-05-06 2019-05-29 2019-10-16, till kfn 
och sbn på remiss.
Kfn 2020-01-21
Sbn 2020-01-31
Ksau 2020-02-12

2020-02-26 2020-03-23

Motion angående fritidsbank, ks 2019/102 2019-05-06 2019-05-29 2019-10-16, till kfn 
och von på remiss.
Kfn 2019-11-12
Von 2019-11-21
Ksau 2020-01-08

2020-01-22 2020-02-10

Motion angående barnkonventionen, ks 
2019/103

2019-05-06 2019-05-29 2019-10-16 2019-11-20 2019-12-16
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Motion - öka möjligheterna att testa 
fritidsaktiviteter, ks 2019/131

2019-06-17 2019-06-26 2019-09-25 2019-10-09 2019-11-04

Motion beträffande upprättande av 
underhållsplaner för Tomelilla kommuns 
fastigheter, ks 2019/133

2019-06-17 2019-06-26 2019-11-06, till sbn 
på remiss.
Sbn 2019-12-06
Ksau 2020-01-29

2020-02-26 2020-03-23

Motion - Utebliven betalning av 
barnomsorgsavgift ska inte leda till 
avstängning från barnomsorg

2019-09-23 2019-10-16 Till förvaltningen 
för beredning och 
till familjenämnden 
för yttrande.

Fnuu 2020-01-16
Fn 2020-01-31
Ksau 2020-02-12

2020-02-26 2020-03-23

Motion - Prideflaggan 2019-09-23 2019-10-16 2019-12-04 2019-12-18 2020-02-10

Motion – Arbetsmarknadsdag 2019-09-23 2019-10-16 Till förvaltningen 
för beredning och 
till familjenämnden 
för yttrande.

Fnifu 2020-01-13
Fnuu 2020-01-16
Fn 2020-01-31
Ksau 2020-02-12

2020-02-26 2020-03-23

Motion - Slöjförbud i skolan 2019-11-04 2019-11-27 Till förvaltningen 
för beredning och 
till familjenämnden 
för yttrande

Motion angående avgifter i skolan 2019-11-04 2019-11-27 Till förvaltningen 
för beredning och 
till familjenämnden 
för yttrande.

Motion angående bin och blommande 
ängar

2019-12-16 2020-01-08 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

ämnden för 
yttrande.

Motion - Inrätta en mångfaldsvecka i 
Tomelilla

2019-12-16 2020-01-08 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion - Utbildning för förtroendevalda 
och anställda i hbtq-frågor

2019-12-16 2020-01-08 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion angående gratis kaffe till 
kommunanställda

2019-12-16 2020-01-08 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion angående energibesparing i 
fastigheter

2019-12-16 2020-01-08 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning interpellationer per den 16 januari 2020

Interpellation Kf Kf Anmärkning

Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Per-Martin Svensson (M) om 
Tomelillas stadsbild, av Inger Åbonde (S), Ks 
2019/157

2019-09-23 2019-11-04
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2019

Justerandes sign

Ks § 155 Dnr KS 2019/199

Tidplan för budget 2021 med plan för 2022-2023

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2021 med plan för 2022-
2023 med tillägget att det ska vara presidierna och inte enbart ordförandena 
som ska bjudas in till omvärldsanalysen den 22 januari och till 
budgetberedningen den 20-21 april.

Ärendebeskrivning
Omvärldsanalys 22 januari 2020 
Omvärldsanalys inför kommande planperiod. Hur Tomelilla kommun 
påverkas av förändringar i omvärlden? Hur kommer den ekonomiska 
utvecklingen att påverka Tomelilla kommun? Deltar gör kommunstyrelsen, 
ordförande från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden samt berörda 
tjänstepersoner. 

Fastställande av budgetförutsättningar, 29 januari 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott, som tillika är budgetberedning, fastställer 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och budget 2021-2023 
utifrån resultatet från omvärldsanalysen och de aktuella ekonomiska 
förutsättningarna. Vidare formuleras eventuella remissfrågor och vid behov 
förslag till justerade ägardirektiv

Förutsättningarna skickas ut till nämnderna som enligt samma modell som 
för 2020 års budget får inkomma med de utmaningar och möjligheter man 
ser för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade.

Årsredovisningen för 2019 behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 
18 mars 2020.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2019

Justerandes sign

§ 155 forts.

Samråd med kommunala bolag och förbund, 18 mars 2020
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2021. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet samt 
chefstjänstepersoner.

Nämndernas remissvar lämnas, 27 mars 2020 kl 12.00
Nämnderna ska lämna sitt remissvar till kommunstyrelsen senast den 27 
mars 2020. I svaren ska investeringsbehoven redovisas.

Investeringsberedning 1, 3 april 2020 kl. 14.00
Beredningens första möte som syftar till att få fram en "bruttolista" inför 
2021 samt följa upp tidigare beslutade investeringar som sträcker sig över 
flera år. Deltar gör beredningens ledamöter samt berörda tjänstepersoner.

Investeringsberedning 2, 15 april 2020 kl. 09.00
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade 
investeringsobjekt utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2019, 15 april 2020.

Budgetberedningen, 20-21 april
Lunch-lunch, budgetberedning för 2021 dit ordförande i nämnderna (med 
stöd av verksamhetschefer och ekonom) presenterar sitt remissyttrande 

Investeringsberedning 3, 24 april 2020 kl. 14.00
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av 
planerade investeringsobjekt 2021. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag. 

Nämndernas förslag till mål samt taxor och avgifter, 30 april 2020
Sista inlämningsdatum för förslag till verksamhetsmål samt förslag till nya 
taxor och avgifter. 

Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 
30 april 2020
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2019

Justerandes sign

§ 155 forts.

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 
13 maj 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt 
slutliga förslag till mål och budget 2021 med plan 2022-2023, skattesats 2021 
samt avgifter och taxor.

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 3 juni 2020
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 
2021 med plan 2022-2023, skattesats 2021 samt avgifter och taxor.

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 12 
juni 2020
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna 
innan kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2020.

Kommunfullmäktige 22 juni 2020
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2021 med plan
2022-2023, fastställer skattesats för 2021 samt beslutar om taxor och avgifter 
för kommande år.

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 30 september 2020.
Under september månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar samt nämndsmål. Återredovisning från nämnderna 
ska ske till kommunfullmäktige i november. Eventuella större och principiella 
revideringar som föranleds av förändringar i skatte- och 
statsbidragsprognoser ska kommuniceras till budgetberedningen.

Budgetberedningen, ksau, ger förslag på ev. justering/komplettering 
av mål och budget, 21 oktober 2020. (obs handlar enbart om revideringar 
som föranletts av större och principiella förändringar av skatte- och 
statsbidragsprognos.)

Kommunstyrelsens förslag till ev justering/komplettering av mål och 
budget, 11 november 2020

Kommunfullmäktige, 14 december 2020
Kommunfullmäktige gör eventuella justeringar i budgeten 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2019

Justerandes sign

§ 155 forts.

Verksamhetsplaner senast 31 december 2020.
Alla verksamhetsplaner för 2021 ska vara klara och ha passerat aktuell nämnd 
som ett informationsärende den 31 december.

Fastställande av nämndernas internbudget efter ev. justering, senast 31 
januari 2021.
Senast under januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om 
sina respektive internbudgetar efter eventuella justeringen på 
kommunfullmäktige i december. Återredovisning från nämnderna ska ske till 
kommunfullmäktige i februari 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta tidplan 
för budget 2021 med plan för 2022-2023.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 269/2019, handlingsid: Ks 2019.3830.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 269/2019:
Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan för budget 2021 med plan för 2022-
2023.

Förslag till beslut under sammanträdet
Anders Throbäck (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget att det ska vara 
presidierna och inte enbart ordförandena som ska bjudas in till 
omvärldsanalysen den 22 januari och till budgetberedningen den 20-21 april.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Anders Throbäcks förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

Ks § 3 Dnr KS 2019/210

Informationsärende - Kultur och fritidsplan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-12-03 begärde Tina 
Bergström-Darrell (S) om ett tillägg i föredragningslistan. Tillägget gällde att 
den av nämnden 2019-06-25 antagna kultur- och fritidsplanen även skulle 
skickas till kommunfullmäktige för beslut. Det framkom dock att 
kommunfullmäktige inte var beslutsinstans för denna plan och därför 
beslutade nämnden förutom att lägga till ärendet på dagordningen till dagens 
sammanträde även att skicka planen för kännedom till kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts § 3/2020, handlingsid: Ks 2020.154.
Kultur- och fritidsplan (korrekt version), handlingsid: Ks 2020.46.

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden § 76/2019:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka den 2019-06-25 antagna 
kultur- och fritidsplanen med handlingsid Kfn 2019.358 till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2020: Kommunfullmäktige beslutar 
lägga informationen till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsplan
Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2019-06-25

I Tomelilla finns det sju nämnder utöver kommunstyrelsen; familjenämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Nämnderna är 
specialinriktade på ett visst område. Deras uppgift är att ta beslut i frågor inom det egna 
verksamhetsområdet.

Kultur-och fritidsnämndens fullgör kommunens uppgifter inom kultur, fritid, bibliotek 
och ansvarar för kommunens verksamheter inom dessa områden. Uppdraget innefattar 
att främja kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Det inbegriper att verka för 
bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller samhällsbilden karaktäristiska 
byggnader, anläggningar och anordningar, utformning och utsmyckning av offentliga 
platser; främja teater, idrott, dans, konst och föreningsliv och fördela stöd till 
föreningar, organisationer och enskilda. 

Kultur- och fritidsnämnden stödjer varierande kulturyttringar samt ser till att 
medborgarna har tillgång till varierande fritidsverksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar att 

 likaprincipen ska gälla för alla oavsett vald aktivitet,

 främja en aktiv vardag med varierande utbud såväl inom kultur som fritid,

 stimulera barn och ungdom att få en möjlighet att bli och förbli en del av 
föreningslivet,

 mötesplatser är tillgängliga för alla,

 utbudet av arrangemang är varierande och öppna för alla.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 januari 2020

Justerandes sign

Rev § 3 Dnr KS 2019/155

Internbudget 2020 för revisorerna

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar anta internbudget för 2020 enligt ekonomiavdelningens 
förslag med handlingsid: Ks 2020.126

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen har utarbetat ett förslag till internbudget för 2020, 
handlingsid: Ks 2020.126, enligt de budgetramar som kommunfullmäktige 
beslutat tilldela revisorerna. Den huvudsakliga förändringen är att konto 
74510, konsulttjänster, utökats från 434 tkr till 762 tkr med anledning av det 
nya avtalet med KPMG AB.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar anta internbudget för 2020 enligt ekonomiavdelningens 
förslag med handlingsid: Ks 2020.126

Beslutsunderlag
Förslag budget 2020 per konto, handlingsid: Ks 2020.126
_________

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunstyrelsen-anmälningsärende
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Konto
Kontotext Budget 2020 Budget 2019 Utfall december

50110 Fasta arvode 110 000,00 110 000,00 106 248,00
50140 Samträd- och förrättsarvo 92 000,00 88 000,00 76 110,90
50170 Förlorad arbetsförtjänst 15 000,00 15 000,00 8 105,00
55210 Bilersättn, skattefria 5 000,00 2 000,00 4 382,65
55220 Bilersättn, skattepliktig 3 000,00 1 000,00 2 487,45
56110 Lagstadg arbgivaravgifter 65 000,00 67 000,00 61 165,57
71010 Representation 1 000,00 0,00 944,11
71110 Infomöte, Arbplatsmöte 3 000,00 0,00 2 867,00
74510 Konsulttjänster 762 000,00 434 000,00 434 000,00
74910 Övrigt 2 000,00 10 000,00 0,00
76510 Avgifter för kurser 17 000,00 20 000,00 6 700,00
Totaler 1 075 000,00 747 000,00 703 010,68
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2019

Justerandes sign

Ks § 157 Dnr KS 2019/150

Reglemente för att undvika korruption och mutor

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för att undvika 
korruption och mutor, handlingsid: Ks 2019.3666.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på nytt reglemente för att undvika 
korruption och mutor. Det nuvarande, ”Reglemente mot mutor och 
bestickning i Tomelilla kommunförvaltning” är från 2012, kf § 36/2012, och 
är i behov av uppdatering. Exempelvis finns det inte längre något brott som 
heter bestickning, utan detta benämns numera givande av muta. Brottet 
handel med inflytande har också införts i Brottsbalken kap 10 § 5d.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2019, kf § 114/2019, att 
återremittera ärendet för komplettering. Reglementet har kompletterats efter 
de anvisningar som gavs under fullmäktiges sammanträde.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för att undvika 
korruption och mutor, handlingsid: Ks 2019.3666.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 251/2019, handlingsid: Ks 2019.3476.
Reglemente för att undvika korruption och mutor (ver3), handlingsid: Ks 
2019.3666.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194/2019:
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för att undvika 
korruption och mutor, handlingsid: Ks 2019.2882.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2019

Justerandes sign

§ 157 forts.

Kommunstyrelsen § 123/2019:
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för att undvika 
korruption och mutor, handlingsid: Ks 2019.2882.

Kommunfullmäktige § 114/2019:
Kommunfullmäktige beslutar återremittera förslaget till kommunstyrelsen för 
att komplettera reglementet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 251/2019:
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget reglemente för att undvika 
korruption och mutor, handlingsid: Ks 2019.3666.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr X XX:X
 

Kf § Dnr KS 

Reglemente för att undvika korruption och mutor

Antagen av x-nämnd/kommunfullmäktige datum, Kf § (nummer).
Gäller från datum.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef/kommunjurist

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov
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Inledning
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig 
verksamhet. Medborgarnas förtroende för vår kommun fordrar att vi inte låter oss 
påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete.

Anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i en kommun utsätts för påverkan av 
andra och utsätter andra människor för påverkan av olika slag. Sådana kontakter 
människor emellan är nödvändiga inslag i en demokrati. Ur demokratisk synpunkt är det 
emellertid viktigt att en sådan process går formellt riktigt till och att det finns gränser för 
hur denna påverkan får se ut. 

Vad säger lagen?
Det finns inte någon enhetlig definition av begreppet korruption. Men en vanligt 
förekommande definition av korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå 
otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Den tydligaste formen av korruption är att 
ge eller ta emot en muta eller annan otillbörlig belöning. En annan form av korruption är 
ett brott som kallas trolöshet mot huvudman. Detta innebär att någon missbrukar en 
förtroendeställning och detta missbruk innebär skada för kommunen.

Detta reglemente påminner om hur viktigt det är att vara försiktig med att ta emot gåvor 
och andra förmåner. Reglementet hanterar frågan när kommunen eller en av kommunens 
anställda får ta emot belöningar, gåvor eller liknande förmåner. 

Tagande av muta (kallades tidigare mutbrott) begås när en förtroendevald eller anställd 
för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig 
förmån för sin tjänsteutövning. Att en person begär en muta eller låter sig bli utlovad en 
muta är också ett brott. 

Givande av muta (kallades tidigare bestickning) är att lämna, utlova eller erbjuda en 
otillbörlig förmån till förtroendevald eller anställd. Att acceptera en begäran från en 
förtroendevald eller anställd om att få en otillbörlig förmån är också givande av muta. 

Handel med inflytande innebär att det även är förbjudet att någon - i annat fall än som 
avses med bestämmelserna om tagande av muta och givande av muta - tar emot, godtar 
ett löfte om eller begär respektive lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig 
förmån för att påverka en tredje persons beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller 
offentlig upphandling. I detta fall finns minst tre aktörer, den som ger en muta, den som 
tar emot den för att påverka en annan person att fatta ett visst beslut eller åtgärd och den 
som blir påverkad. 

Straffskalan för de tre brotten sträcker sig från böter upp till fängelse i sex år beroende av 
hur grovt brottet är.
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Hur ska en förmån betraktas
Avgörande för hur en förmån skall betraktas är som regel förmånens värde sett ur 
mottagarsynpunkt, några beloppsgränser för vad som kan anses vara en otillåten muta 
eller en godkänd förmån finns alltså inte. Frågor som man bör ställa sig när man erbjuds 
en förmån är: 

 Varför får jag denna förmån?
 Hur stark är kopplingen mellan förmånen och min tjänsteutövning?
 Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? 
 Hur ofta har jag fått denna förmån?
 Kan jag stå för denna förmån i ett offentligt sammanhang?
 Överlämnas förmånen öppet och transparant?
 Hur är partsförhållandena mellan mig och den som ger förmånen? Extra känsligt 

är det om det finns ett samband till ett upphandlingsförfarande, när olika former 
av tillstånd ska delas ut samt när myndighetsbeslut ska fattas.

Förmåner som kan vara tillåtna
Förmåner som inte är avsedda att påverka beslut och liknande utan enbart är till för att 
skapa en god relation är som regel tillåtna, till exempel:

 Arbetsmåltider av vardaglig karaktär i samband med företagsbesök, utbildningar 
eller liknande. 

 Mindre varuprover av ringa värde som överlämnas i samband med företagsbesök. 
 Prydnadsföremål och minnesgåvor vid t. ex kommunbesök och liknande av ringa 

värde.

Förmåner som aldrig är tillåtna
 Penninggåvor i kontanter, värdepapper och liknande.
 Penninglån på särskilt gynnsamma villkor. 
 Borgensåtaganden eller skuldtäckning.
 Om köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta efterskänkes.
 Bonusarrangemang, om förmånen tillfaller den anställde. 
 Förfogande över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk. 
 Betalda nöjes- eller semesterresor.
 Resor och boende i samband med studiebesök eller liknande.

Gåvor och testamentsförordnanden i samband med vård
Det är alltid otillbörligt att ta emot något som kan framkalla tacksamhetsskuld. Särskilt 
inom omsorgsarbete och hälso- och sjukvården är det viktigt att de äldre/brukarna inte 
får intryck av att det krävs gåvor till personalen för att få den vård man är berättigad till. 
Personal bör inte ta emot penninggåvor även om det rör sig om små belopp. Gåvor med 
realiserbart ekonomiskt värde t ex smycken, prydnadsföremål, konstverk och liknande är 
inte heller tillåtet att ta emot annat än om värdet är ringa. 
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Om en arbetstagare inom äldrevården eller hälso- och sjukvården får vetskap om att 
någon brukare avser att testamentera egendom till arbetstagaren, åligger det vederbörande 
att klargöra för testator att han/hon inte kan ta emot någon gåva eller förmån över huvud 
taget.

Rutiner då korruption misstänks eller upptäcks
Den som är anställd och som har frågor om vad som är en otillbörlig förmån eller gåva 
eller har fått ett erbjudande av någon utomstående bör ta upp detta med sin närmaste 
chef. Motsvarande för valda politiker bör vara att ta upp det med partiets gruppledare 
eller kommunstyrelsens ordförande, som därefter kan föreslå åtgärder. Om tveksamhet 
råder, kontakta personalavdelningen eller kanslichefen.

Anställd eller förtroendevald inom Tomelilla kommun som misstänker att annan anställd, 
förtroendevald eller uppdragstagare gör sig skyldig till korruption eller andra handlingar 
som kan utgöra brott, kan alltid vända sig till HR-chefen eller kanslichefen. Anmälningar 
som görs kommer att utredas med hög integritet och den eller de som anmälan gäller 
kommer inte att få veta vem som har gjort anmälan.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

Ks § 6 Dnr KS 2018/235

Reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk 
hushållning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 
2020.190.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning den 20 mars 2017, 
kf § 38/2017. Reglementet har dock visat sig vara svårhanterat och i vissa 
lägen inte tillräckligt flexibelt och därför fick förvaltningen den 29 maj 2019 i 
uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau § 147/2019, att ta fram ett 
förslag på reviderat ekonomistyrningsreglemente.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 
2020.49, med ändringen att ”verksamheterna” ska ändras till ”nämnderna” i 
sista punkten på sidan 3. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2020, handlingsid: Ks 2020.48.
Reviderat reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning (ver 2), handlingsid: Ks 2020.190.
B 17_2 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 2019.1724.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 6 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 
2020.49, med ändringen att ”verksamheterna” ska ändras till ”nämnderna” i 
sista punkten på sidan 3. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr B 17:2
 

Kf § xx/2020 Dnr KS 20xx/xx

Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning

Antaget av kommunfullmäktige den xx 2020, Kf § xx/2020.
Gäller från den x xxxxxx 2020. 

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Ekonomichef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller tidigare vid behov
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SYFTE
Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller för den ekonomiska 
styrningen i Tomelilla kommun. Den centrala ekonomistyrningen utövas av 
kommunstyrelsen som även utfärdar anvisningar till detta ekonomistyrningsreglemente.

För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel
 Budget och mål
 Ägardirektiv
 Redovisning
 Internkontroll
 Uppföljning och utvärdering

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla resultatnivåer för att möjliggöra en effektiv 
användning av kommunens resurser och skapa största möjliga nytta för medborgarna. En 
aktiv dialog kring ekonomi och verksamhetsplaner är en förutsättning för att 
ekonomistyrningen ska lyckas. 

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

Kommunfullmäktiges ansvar
Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder genom att 
fastställa gemensamma kommunala mål samt reglementen och budget för var och en av 
nämnderna. 

De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv.

Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan nämnder.

Kommunfullmäktige ska delges uppföljning av budget, mål och direktiv. Det ska ske 
genom en förenklad tertialuppföljning per 30 april, lagstadgad delårsrapport per 31 
augusti samt ett årsbokslut per 31 december.

Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsen ska begära in den verksamhets- och ekonomiuppföljning som den 
finner nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Om beslutade mål för verksamhet 
och ekonomi inte uppnås ska kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och lämna 
förslag på åtgärder för att komma tillrätta med obalansen. Kommunstyrelsen har 
befogenhet att inom en ram på en miljon kronor göra omfördelning av anslag mellan 
nämnder.
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Kommunstyrelsen ska i sitt lednings- och utvecklingsarbete se till att principer för ledning 
och styrning tillämpas och utvecklas inom alla verksamhetsområden.

Nämndernas ansvar
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktige 
fastställda mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs. 
Nämnden ansvarar för att verksamhet bedrivs inom den av kommunfullmäktige 
fastställda budgetramen. 
Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning.
Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta åtgärder vid 
befarat underskott.
Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via förvaltningen få en handlingsplan 
inom fyra veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och 
redovisas för kommunstyrelsen.

Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budget är otillräcklig för 
att uppnå de uppsatta målen ska nämnden i första hand vidta åtgärder för att 
omdisponera tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I andra hand ska nämnden 
hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten. Varje utökning av budget ska vara finansierad.

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enligt en av kommunstyrelsen fastställd 
plan för uppföljning eller när kommunstyrelsen finner anledning att inhämta ytterligare 
information om verksamhet och ekonomisk ställning.

BUDGET OCH MÅL

Budgetprocessen
Kommunallagen 11 kap §§5-11 reglerar budgetprocessen och budgetens innehåll i stort. 
Utöver detta gäller för Tomelilla kommun följande:

 Kommunstyrelsen fastställer tidplan för kommande planperiod i december året 
innan budgetprocessen startar. 

 Kommunstyrelsen fastställer budgetförutsättningar och anvisningar om målarbetet 
till nämnderna i januari året innan.

 Kommunstyrelsen inbjuder nämndpresidierna till en analysdag där omvärldsanalys 
och planeringsförutsättningarna presenteras

 Kommunfullmäktige ska i juni månad fastställa budget och mål för 
nästkommande år.

 Drift- och investeringsbudgeten ska innehålla en plan över tre år, varav budgetåret 
är det första året.

 Investeringsberedningen sammanträder vid tre tillfällen under året där nämnderna 
vid första mötet ska presentera den totala bruttolistan för planeringsperioden. 
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Denna lista specificeras med ekonomisk information, namnsätts och prioriteras 
under investeringsberedning 2 och 3 där även det slutgiltiga förslaget 
sammanställs.

 Under året genomförs 2 samråd med de kommunala bolagen där bolagen föredrar 
det ekonomiska läget samt klargör förutsättningar för framtiden.

Budgeterad resultatnivå
Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande 1-2 % av skatteintäkter och 
statsbidrag för att möjliggöra en investeringsnivå som inte kräver lånefinansiering samt 
för att kunna möta förändringar i de ekonomiska förutsättningarna under året. Endast i 
undantagsfall ska den beräknade resultatnivån underskrida 1 %.

Anslagsbindningsnivå

Driftbudget
Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd en budgetram för att bedriva 
verksamheten. Budgeten ska vara kopplade till mål. Anslagsbindningsnivå är per nämnd, 
vilket innebär att nämnden fritt kan flytta anslagen mellan verksamheter under 
innevarande budgetår. Ändringar som innebär antingen en avsevärd förändring eller är av 
principiell art i förhållande till mål och riktlinjer ska anmälas till kommunfullmäktige.
Om förändringen berör andra nämnder ska samråd med dessa ske före beslut. 
Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. 

Investeringsbudget
Anslagsbindningsnivån för investeringar ska vara per verksamhetsområde där större 
investeringsprojekt framgår. Detta innebär att en nämnd inte kan flytta investeringsmedel 
mellan olika verksamhetsområden utan ett särskilt beslut av kommunstyrelsen. 
Kostnader för avskrivningar som uppstår hos en nämnd eller hos kommunstyrelsen med 
anledning av investeringar ska täckas av tilldelade anslag för aktuell 
nämnd/kommunstyrelse. En ökning av investeringsramen kan efter framställning beviljas 
under pågående budgetår. Beslut utökad investeringsram fattas av kommunfullmäktige 
om 

REDOVISNING

Syfte med redovisningen
Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska:

 Ge en rättvisande bild av kommunkoncernens ekonomi
 Spegla kommunens resultat och ställning för att på så sätt ge underlag 

för välgrundade beslut
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 tillgodose externa och interna intressenters behov av information om 
kommunens och dess olika verksamheters resultat och ställning

Externredovisning
Externredovisningen utgår från:

 gällande lagstiftning
 god redovisningssed
 vedertagna redovisningsprinciper

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen i kommunen. Detta inkluderar det 
gemensamma redovisningssystemet, att redovisningen samordnas, uppfyller intressenters 
krav och förväntningar på en konsekvent och rättvisande redovisning. Kommunstyrelsen 
ska utfärda regler och förtydligande gällande regler inom externredovisningen.

Internredovisning
Den interna redovisningens roll är avspegla den organisation som kommunen och 
respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med andra data från 
verksamhetssystem utgöra underlag för beslutsfattare på olika nivåer i organisationen att 
fatta väl avvägda beslut. Det är av stor vikt att uppbyggnaden av internredovisningen görs 
så att behovet av den ekonomiska informationen på olika nivåer i kommunens 
organisation tillgodoses. Ansvaret för internredovisning åvilar respektive nämnd i 
samspel med kommunstyrelsen.

INTERNKONTROLL

Internkontroll är ett verktyg för att säkerställa att kommunen når sina mål och för att 
hantera de risker som kan förhindra att kommunen uppnår målen. En viktig del är att 
säkerställa att verksamheterna bedrivs effektivt och att lagar och regler följs. 
Internkontroll omfattar både ekonomiska risker och verksamhetsrisker. 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett reglemente för internkontroll.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Uppföljningar
Respektive nämnd ska via förvaltningen upprätta en förenklad tertialuppföljning för 
perioden januari-april. Uppföljningen ska redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat till 
och med 30 april samt prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret. 

Den lagstadgade delårsrapporten avser perioden januari-augusti och ska innehålla 
ackumulerat ekonomiskt resultat till och med augusti samt prognosticerat ekonomiskt 
resultat för helåret. Delårsbokslutet ska dessutom innehålla uppföljning av nämndernas 
verksamhetsmål samt ett koncernbokslut.
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Den förenklade tertialuppföljningen behandlas av kommunstyrelsen i juni månad och 
lämnas till kommunfullmäktige som information. Den lagstadgade delårsrapporten 
beslutas av kommunfullmäktige.
Årsredovisning och resultatöverföring mellan åren
Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och 
revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen 
ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens ställning samt måluppfyllelse för 
det gångna året inklusive ett koncernbokslut.

Vid beredningen av ärendet ska kommunfullmäktige beakta nedanstående principer:
Huvudprincipen inom barn och omsorg (skola) är att såväl över- som underskott i sin 
helhet ska överföras till följande år.
Förutsättningarna för att hela budgetavvikelsen ska överföras är att verksamheten har 
genomförts i planerad omfattning, målen har uppfyllts samt att avvikelsen har varit 
påverkbar från verksamhetens sida. 

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)

Bakgrund
Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap 1 § ska fullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. Kommunen har också möjlighet att avsätta pengar till en 
resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna ska därför även innehålla bestämmelser som 
reglerar hanteringen av denna reserv.

Förutsättningar
Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själv 
måste bära kostnaderna för den service som konsumeras. Detta innebär att ingen 
generation ska behöva betala för det som tidigare generationer har förbrukat. Resultatet 
måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna säkerställas 
för nästkommande generation

Föreskrifter avseende resultatutjämningsreserv
Förutsättningar
Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § får kommunen under vissa förutsättningar 
reservera en del av det ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv. En 
resultatutjämningsreserv utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan 
disponeras för att täcka underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är 
således att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att 
skapa större flexibilitet för verksamheterna.

Reservering
Reservering till resultatutjämningsreserv ska göras i syfte att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. I Tomelilla kommun får reservering göras utifrån reglerna i 
Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § . Detta innebär att kommunen får göra en 

35



7

reservering till en resultatutjämningsreserv med högst ett belopp som motsvarar det lägsta 
av antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och 
fastighetsavgift. I ett läge med ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, är gränsen för reservering två procent av de ovan nämnda posterna. 
Reserven får uppgå till högst 5 % av det egna kapitalet. Kommunen kan redan i samband 
med budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven. 
Slutligt beslut kan dock tas först i samband medbehandlingen av årsredovisningen.

Disposition
 I Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § anges att ”medel från en 

resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel”. Således är det endast av konjunkturella skäl som disponering får 
ske och inte för att undvika verksamhetsanpassning eller skattehöjning till följd av 
andra orsaker.

 Disponering får endast göras för att täcka upp ett negativt balanskravsresultat.
 Bedömningen av konjunkturens effekt på intäkterna görs genom att jämföra 

aktuellt års prognostiserade underliggande skatteunderlagsutveckling i riket med 
den genomsnittliga underliggande utvecklingen under den senaste tioårsperioden. 
Om det aktuella årets prognostiserade skatteunderlagsutveckling understiger 
genomsnittet för de senaste tio åren får disposition göras med mellanskillnaden, 
beräknat på intäkter i form av skatteintäkter och inkomstutjämning. Med 
underliggande skatteunderlag menas att justering görs för de förändringar i 
skattelagstiftningen som påverkar det kommunala skatteunderlaget. 

God ekonomisk hushållning

Tomelilla har en ekonomi som är något svagare än för genomsnittskommunen i Skåne. 
Kommunen bör stärka sin ekonomi, då de närmaste åren förväntas att kommunerna i 
Sverige står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov från 
befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer 
att öka betydligt snabbare än tidigare. För många kommuner innebär det att intäkterna 
från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det är därför viktigt att kommunen 
har en aktiv ekonomistyrning.

Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten. 
Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning och dels av 
sammantaget verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt nedan.

Måluppfyllnad
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd 
bedömning av kommunens finansiella och verksamhetsmål. Kommunfullmäktige 
fastställer dessa mål årligen i samband med budgetbeslutet. 
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Finansiella mål
Som övergripande finansiellt mål gäller:

  Ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning
Övergripande mål bryts ner i tre olika finansiella mål enligt nedan som sedan gäller 
under en treårsperiod och beslutas av kommunfullmäktige varje år.

 Resultatmål
 Investeringsmål
 Skuldmål
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr B 17:2
 

Kf § 38/2017 Dnr KS 2016/319

Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och 
god ekonomisk hushållning

Antagen av kommunfullmäktige 20 mars 2017, Kf § 38/2017.
Gäller från 1 april 2017.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Ekonomichef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller tidigare vid behov
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Ekonomistyrning

Budgetprocessen
Kommunstyrelsen får fortlöpande, genom ekonomichefens dialogärenden, information 
om kommunens ekonomiska utveckling samt prognoser om kommunens ekonomiska 
ställning inför budgeten. Budgetberedningen för dialog med verksamhetscheferna om det 
ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet.

Arbetet med framtagande av ett budgetförslag följer den process som antogs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, § 16/2016, och finns beskrivet i dokument ”Tidplan för 
mål och budget”. 

Processen inleds med en omvärldsdag och en analysdag tillsammans med 
kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt chefstjänstemän. 
Utifrån utfallet från omvärlds-, analysdag och verksamhetens olika nyckeltal fastställer 
kommunstyrelsens arbetsutskott planeringsförutsättningarna för mål och budget.

Investeringsberedningen sammanträder vid tre tillfällen under året där verksamheterna 
vid första mötet ska presentera den totala bruttolistan för planeringsperioden. Denna lista 
specificeras med ekonomisk information, namnsätts och prioriteras under 
investeringsberedning 2 och 3 där även det slutgiltiga förslaget sammanställs.

Under året genomförs 2 samråd med de kommunala bolagen där bolagen föredrar det 
ekonomiska läget samt klargör förutsättningar för framtiden.

Före sommaren fattar kommunstyrelsen beslut om att skicka ut preliminära budgetramar, 
mål samt kompletterande remissfrågor till nämnderna. Remissvaren ska vara KS tillhanda 
enligt plan. Under sensommaren och hösten genomförs vid 2 tillfällen uppdragsdialog 
mellan nämndernas presidier och kommunstyrelsens arbetsutskott där nämnderna får 
chans att mer i detalj beskriva sina remissvar.

Utifrån dessa underlag fastställer budgetberedningen ett förslag till budget för 
nästkommande året. Budgetberedningens förslag behandlas av kommunstyrelsen och 
budgeten fastställs av kommunfullmäktige senast under november månad. Inför varje år 
beslutar kommunstyrelsen om tidsplanen för budgetprocessen och budgetberedningen.
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Internbudget och budgetföljsamhet
Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär att nämnderna erhåller anslag 
för sin verksamhet. Nämnderna har sedan ansvaret för att inom de givna anslagen 
uppfylla tillämpliga lagar och regler samt i budgeten fastställda mål. Verksamhetsansvariga 
ska utifrån kommunfullmäktiges beslut upprätta en detaljerad internbudget. Respektive 
ansvarig nämnd ska fatta beslut om kommande års internbudget före årets utgång. 
Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas. 

Nämnd har rätt att inom sitt grunduppdrag ompröva och besluta om ändrad inriktning 
eller omfattning av verksamhet som nämnd bedömer lämplig eller nödvändig. Om 
förändringen berör andra nämnder skall samråd med dessa ske före beslut. Ändringar 
som innebär antingen en avsevärd förändring eller är av principiell art i förhållande till 
mål och riktlinjer ska anmälas till kommunfullmäktige.

Investering
I årsbudget fastställer kommunfullmäktige investeringsram för respektive verksamhet där 
större investeringsobjekt framgår. En ökning av investeringsramen kan efter framställning 
beviljas under pågående budgetår. Beslut om utökad investeringsram fattas av 
kommunfullmäktige.

Uppföljning och tilläggsanslag under året
Den ekonomiska uppföljningen till respektive nämnd, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige sker genom rapportering enligt detaljerade tillämpningsanvisningar, 
delårsrapport per 31 augusti och årsbokslut.
Verksamheternas rapporter ska ligga till grund för den kommungemensamma rapport 
som ska behandlas av kommunstyrelsens vad gäller utfallsprognos samt av 
kommunfullmäktige vad gäller delårsrapport. I vissa fall kan 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag.
Verksamheten begär anslaget för oförutsedda/oväntade händelser genom en särskilt
skrivelse till kommunstyrelsen. Skrivelsen ska inkludera förslag till finansiering och 
skickas till ekonomichefen för yttrande före behandling i nämnd.

Åtgärder vid avvikelser i förhållande till budget
Avvikelser i förhållande till budget ska skriftligen förklaras av berörd verksamhetschef. I 
de fall utfallsprognos/delårsrapport visar på prognostiserat underskott i förhållande till 
budget ska förslag till åtgärder presenteras av respektive ansvarig nämnd samt följas upp 
månadsvis. Större åtgärder eller förändringar som verksamheten vidtagit ska löpande 
under året redovisas i nästkommande utfallsprognos eller delårsrapport till 
kommunstyrelsen.
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Årsredovisning och resultatöverföring mellan åren
Kommunen ska sammanställa och avsluta sina räkenskaper i ett bokslut och en årsanalys.
I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning skall 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige vilka justeringar av kommunbidrag 
(driftsramar) och investeringsramar som bör göras för nämnderna med anledning av 
kommunens ekonomiska resultat. 

Vid beredningen av ärendet ska kommunfullmäktige beakta nedanstående principer:
Huvudprincipen inom barn och omsorg (skola) är att såväl över- som underskott i sin 
helhet ska överföras till följande år.
Förutsättningarna för att hela budgetavvikelsen ska överföras är att verksamheten har 
genomförts i planerad omfattning, målen har uppfyllts samt att avvikelsen har varit 
påverkbar från verksamhetens sida. I dessa fall kan en framställan från verksamhetschef, i 
samråd med ekonomichef om resultatöverföring göras till fullmäktige för beslut.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Bakgrund
Enligt kommunallagen 8 kap 1 § ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Kommunen har också möjlighet att avsätta pengar till en 
resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna ska därför även innehålla bestämmelser som 
reglerar hanteringen av denna reserv.

Förutsättningar
Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själv 
måste bära kostnaderna för den service som konsumeras. Detta innebär att ingen 
generation ska behöva betala för det som tidigare generationer har förbrukat. Resultatet 
måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna säkerställas 
för nästkommande generation

Föreskrifter avseende resultatutjämningsreserv
Förutsättningar
Enligt kommunallagen 8 kap 3 d §, andra stycket får kommunen under vissa 
förutsättningar reservera en del av det ekonomiska resultatet i en 
resultatutjämningsreserv. En resultatutjämningsreserv utgör en del av kommunens eget 
kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka underskott under en lågkonjunktur. 
Syftet med reserven är således att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över 
konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för verksamheterna.
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Reservering
Reservering till resultatutjämningsreserv ska göras i syfte att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. I Tomelilla kommun får reservering göras utifrån reglerna i 
kommunallagen 8 kap 3 d §, andra stycket. Detta innebär att kommunen får göra en 
reservering till en resultatutjämningsreserv med högst ett belopp som motsvarar det lägsta 
av antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och 
fastighetsavgift. I ett läge med ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, är gränsen för reservering två procent av de ovan nämnda posterna. 
Reserven får uppgå till högst 5 % av det egna kapitalet. Kommunen kan redan i samband 
med budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven. 
Slutligt beslut kan dock tas först i samband medbehandlingen av årsredovisningen.

Disposition
 I Kommunallagen 8 kap 3 d § anges ”Medel från en resultatutjämningsreserv

får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel”. Således är det
endast av konjunkturella skäl som disponering får ske och inte för att undvika
verksamhetsanpassning eller skattehöjning till följd av andra orsaker.

 Disponering får endast göras för att täcka upp ett negativt balanskravsresultat.
 Bedömningen av konjunkturens effekt på intäkterna görs genom att jämföra

aktuellt års prognostiserade underliggande skatteunderlagsutveckling i riket med den 
genomsnittliga underliggande utvecklingen under den senaste tioårsperioden. Om det 
aktuella årets prognostiserade skatteunderlagsutveckling understiger genomsnittet för de 
senaste tio åren får disposition göras med mellanskillnaden, beräknat på intäkter i form av 
skatteintäkter och inkomstutjämning. Med underliggande skatteunderlag menas att 
justering görs för de förändringar i skattelagstiftningen som påverkar det kommunala 
skatteunderlaget. cirkulär SKL 13040

Sammanfattningsvis
Tomelilla har en ekonomi som är något svagare än för genomsnittskommunen i länet. 
Kommunen bör stärka sin ekonomi, då de närmaste åren förväntas att kommunerna i 
Sverige står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov från 
befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer 
att öka betydligt snabbare än tidigare. För många kommuner innebär det att intäkterna 
från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det är därför viktigt att kommunen 
har en aktiv ekonomistyrning.
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God ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten. 
Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning och dels av 
sammantaget verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt nedan.

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

Finansiella mål
Som övergripande finansiellt mål gäller:

  Ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning
Övergripande mål bryts ner i tre olika finansiella mål enligt nedan som sedan gäller under 
en treårsperiod och beslutas av kommunfullmäktige varje år.

 Resultatmål
 Investeringsmål
 Skuldmål
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

Ks § 7 Dnr KS 2012/124

Nytt samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund och Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och 
Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen samt ändring i förbundsordningen för 
miljöförbundet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, 
Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2020.54, med ändringen att ordet 
”Underskottet” ändras till ”Kostnaderna” i § 7, samt beslutar om ändringar i 
förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, handlingsid: 
Ks 2020.55.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019, kf § 131/2019, att 
överföra den gemensamma alkoholenheten för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla 
och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
Motsvarande beslut fattades av kommunstyrelsen i Ystad den 28 augusti 
2019, av kommunfullmäktige i Sjöbo den 25 september 2019 och av 
kommunstyrelsen i Simrishamn den 6 november 2019.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 7 forts.

En tjänstemannagrupp bestående av Johan Linander, kanslichef Tomelilla 
kommun, Magdalena Bondesson, kanslichef Sjöbo kommun, Cornelia 
Englén, kanslichef Ystads kommun, Anita Ipsen, kanslichef Simrishamns 
kommun, Mats Carlsson, stabschef Simrishamns kommun samt Carina 
Barthel, förbundschef Ystad-Österlenregionens Miljöförbund har tagit fram 
förslag på samverkansavtal mellan kommunerna och miljöförbundet samt 
förslag på nödvändiga förändringar i förbundsordningen för miljöförbundet.

Samverkansavtalet behöver antas av de fyra kommunernas 
kommunfullmäktige och miljöförbundets direktion medan ändringarna i 
förbundsordningen behöver antas av kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad 
och Simrishamn.

Förändringarna i förbundsordningen är relativt begränsade. Den största 
förändringen är att det skrivs in att miljöförbundet kan åtaga sig att vara 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen för Ystads kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun 
och Tomelilla kommun. Gällande kostnadsfördelningen hänvisas till 
samverkansavtalet. I övrigt föreslås mindre förändringar gällande kungörelser 
och tiden för budgetprocessen. 

Samverkansavtalet är skrivet utifrån gällande samverkansavtal mellan Ystads, 
Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner med Tomelilla kommun som 
värdkommun för alkoholenheten. Även erfarenheter från samverkansavtalet 
mellan Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner gällande 
överförmyndarenheten har tagits till vara. 

En av de större föreslagna förändringarna i samverkansavtalet gäller 
kostnadsfördelningen för underskottet i verksamheten (den gemensamma 
organisationens kostnader minus inkomna avgifter). Idag är den fastställd till: 

Simrishamns kommun 34%
Sjöbo kommun 12%
Tomelilla kommun 13%
Ystads kommun 41%

Vid den senaste avstämningen, den 31 augusti 2019, stämde 
procentfördelningen, men om förändringar sker så föreslås att fördelningen 
justeras med hänsyn till det faktiska antalet ärenden i respektive kommun.

45



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 7 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, 
Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2020.54, samt beslutar om 
ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.55.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2020, handlingsid: Ks 2020.156.
Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 
handlingsid: Ks 2020.54.
Förslag på ändring i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund (alkoholenheten), handlingsid: Ks 2020.55.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2020:  
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, 
Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2020.54, samt beslutar om 
ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.55.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att § 9 i samverkansavtalet ska ändras till: 
”Värdorganisationen ska arbeta för att inom fem år uppnå 100% 
självförsörjningsgrad.”

Leif Sandberg (C) yrkar, i likhet med Simrishamns kommuns beslut, att ordet 
”Underskottet” ska ändras till ”Kostnaderna” i § 7 i samverkansavtalet, samt 
avslag på Sara Anhedens yrkande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 7 forts.

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

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs i voteringen:
Ja-röst för Leif Sandbergs förslag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag.

Omröstning
Med nio ja-röster mot fyra nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med Leif Sandbergs förslag.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår
Leif Sandberg (C) X
Per-Martin Svensson (M) X
Sara Anheden (S) X
Per Gustafsson (SD) X
Anders Throbäck (S) X
Kjell Persson (KD) X
Per-Olof Örnsved (SD) X
Charlotte Rosdala (C) X
Ida Bornlykke (S) X
Emil Ekstrand (M) X
Anders Rosengren (SD) X
Tobias Högborg (C) X
Tina Bergström-Darrell (S) X
Totalt 9 4

_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Parter

Detta avtal reglerar samarbetet mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
(organisationsnummer 222000-2626), nedan kallad värdorganisation, samt Simrishamns 
kommun (212000-0969), Sjöbo kommun (212000-1090), Tomelilla kommun (212000-0886) 
och Ystads kommun (212000-1181). 

Bakgrund

De fyra kommunerna avser att genom värdorganisationen köpa tjänster avseende 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i 
kommunerna. 

Den gemensamma organisationen handlägger samtliga ärenden fram till beslut men även av 
efterarbetet. Respektive kommun fattar sina egna myndighetsbeslut och styr med sin egen 
delegationsordning vem som fattar beslut.

Syftet med samarbetet är att gemensamt utnyttja resurser för att få en organisation som 
långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav. Strävan är att 
långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet och uppnå 
kostnadseffektivitet. 

Arvoden och ersättningar gällande beslutsfattande ingår inte i samarbetet utan för detta 
svarar respektive samarbetskommun. Samarbetande kommuner som omfattas av detta avtal 
bör utforma gemensamma riktlinjer och avgifter.

§1 Omfattning

För samarbetet ska det finnas en gemensam organisation med ansvar för följande:

- Samtliga arbetsuppgifter gällande utredning, tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.
- Förbereda beslut som kommunerna ska fatta enligt alkohollagen.
- Den gemensamma organisationen ansvarar för dokumentation.
- Den gemensamma organisationen ansvarar för att krögare, restauranganställda och 

vakter erbjuds utbildning.
- Representera samarbetskommunerna i nätverk med mera där alkoholhandläggare 

utgör målgrupp.
- Fullgörande av i framtiden samtliga ställda lagkrav för tillstånd och tillsyn enligt 

alkohollagen.
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§2 Organisation/ansvarig arbetsgivare

Värdorganisationen ansvarar för den gemensamma organisationen och den ingår i 
värdorganisationens ordinarie organisation. Anställningsmyndighet för de tjänstemän som 
ingår i den gemensamma organisationen är således Ystad-Österlenregionens Miljöförbund. 
Den gemensamma organisationen har sitt arbetsställe och säte i Tomelilla.

§3 Bemanning och organisationsplan

Värdorganisationen avgör vilken bemanning som krävs för att genomföra uppdraget.

§4 Akter/register

Akter ska förvaras av värdorganisationen. Då ärendet upphört ska dokumentakt i enlighet 
med gällande dokumenthanteringsplan överlämnas till centralarkiv i respektive 
samarbetskommun. Datasystem och register som förs av den gemensamma organisationen 
ska ständigt uppdateras.

§5 Budgetprocess

Överläggningar ska ske mellan värdorganisationen och kommunerna innan kommunerna 
fastställer respektive kommuns årsbudget. 

Årsbudget för nästkommande år ska årligen fastställas av värdorganisationen senast under 
oktober månad, om inte synnerliga skäl föreligger.  Denna ska innehålla årsbudget och plan 
för verksamheten och ekonomin de två därefter följande budgetåren.

§6 Underlag för kostnadsfördelning

Värdorganisationen upplåter nödvändiga lokaler och utrustning samt svarar för erforderliga 
investeringar avseende lös egendom. Vidare ansvarar värdorganisationen för att ta emot 
ansökningsavgifter och debitera tillsynsavgifter. I underlag för budget ska samtliga 
beräknade intäkter och de kostnader/investeringar tas upp som ska fördelas mellan 
kommunerna. 

Det noteras att arvoden och kostnadsersättningar gällande politiska beslut inte omfattas av 
samarbetet, utan för detta svarar respektive kommun. Kommunerna står även för andra 
egna kostnader direkt hänförliga till politiskt ansvarsområde såsom utbildningsmaterial m.m.

§7 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för verksamheten (den gemensamma organisationens kostnader minus 
inkomna avgifter) ska fördelas mellan de fyra kommunerna utifrån respektive kommuns 
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totala andel av serveringstillstånden. Vid senaste avstämningen, 31 augusti 2019, var 
fördelningen följande:

Simrishamns kommun 34%
Sjöbo kommun 12%
Tomelilla kommun 13%
Ystads kommun 41%

Fördelningsnyckel ska årligen ses över i samband med framtagande av budget och justeras 
med hänsyn till det faktiska antalet ärenden i respektive kommun under innevarande år.

§8 Ersättning

Ersättning ska betalas av kommunerna i förskott per tertial mot faktura från 
värdorganisationen. Värdorganisationen ska årligen till kommunerna senast den 31 januari 
redovisa föregående års räkenskaper. Om överskott/underskott uppstår ska detta regleras 
på nästkommande betalning.

§9 Kostnadstäckning

Värdorganisationen ska arbeta för att nå så hög kostnadstäckning som möjligt.

§10 Utökning av uppdragets omfattning

Utökning av omfattningen (§1) enligt detta avtal ska ske efter samråd och godkännande av 
kommunerna.

§11 Utökning av samarbetskommuner

Om utökning med fler samarbetskommuner aktualiseras ska samtliga befintliga 
samarbetskommuner sammankallas och i samförstånd besluta om utökning ska ske samt 
villkoren för detta.

§12 Utvärdering/Omförhandling

Detta avtal ska årligen utvärderas, varvid det särskilt ska beaktas att verksamheten bedrivs 
med hög kvalitet och rättssäkerhet samt kostnadseffektivt. Det är parternas ansvar, på 
initiativ av värdorganisationen, att säkerställa att årlig utvärdering görs.

Respektive part har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal efter skriftlig underrättelse 
till övriga parter. Tillägg och ändringar till detta avtal ska ske skriftligt för att vara gällande.
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Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar eller tillägg, gäller avtalet på 
oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör efter uppsägning enligt § 17.

§13 Insyn i förvaltningen

Kommunerna har genom sina ansvariga nämnder rätt till löpande insyn i den gemensamma 
organisationens verksamhet i de ärenden som är hänförliga till den egna kommunen. 

§14 Överlåtelse av avtal

Detta avtal får inte överlåtas på annan.

§ 15 Tvist

Tvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om samförstånd ej kan nås 
ska tvist prövas av allmän domstol.

§16 Force Majeure

Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal endast om utförande hindras 
eller oskäligt betungas på grund av händelse utanför partens kontroll samt att dessa 
händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av exempelvis 
naturkatastrof, krig eller strejker bortom partens kontroll. Befrielsegrund får ej åberopas 
med mindre än att parten kan visa att alla skäliga åtgärder för att undanröja eller begränsa 
hindrets verkan har vidtagits.

§17 Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller från och med den 1 april 2020 till och med den 31 december 2022. Om inte 
avtalet sägs upp från någon part senast 12 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet 
med ett år i taget. Uppsägning ska ske skriftligt och tillställas de andra parterna.

§18 Samarbetets upphörande

Om detta avtal upphör att gälla så ska den gemensamma organisationens tillgångar och 
avvecklingskostnader fördelas på samma sätt som kostnaderna enligt § 7. 

Det är värdorganisationens ansvar att till respektive kommun överlämna akter och register 
vid samarbetets upphörande.

§19 Avtalets giltighet
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Detta avtal gäller under förutsättning av det godkänns av behörig instans i respektive 
kommun.

§20 Originalavtal

Detta avtal är upprättat i fem likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort och datum Ort och datum

För Simrishamns kommun För Sjöbo kommun

…………………………………….. …………………………………….

Ort och datum Ort och datum

För Tomelilla kommun För Ystads kommun

…………………………………….. …………………………............

Ort och datum

För Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

……………………………………..
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D 09:2 – Förbundsordning för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr D 09:2

Kf § 213/2008, 34/2014, 99/2015, Dnr Ks 2012/124

Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

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

§ 2. Namn och säte
Förbundets namn är Ystad-Österlenregionens miljöförbund och har sitt säte i 
Tomelilla.

§ 3. Ändamål
Förbundsmedlemmarna lämnar över till förbundet vården av den kommunala 
angelägenheten avseende förbundsmedlemmarnas myndighetsuppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av 
kommunala miljönämnder.

Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade 
verksamhet. Förbundet kan också åtaga sig att vara gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen för Ystads 
kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun och Tomelilla kommun. Dessa 
verksamheter ska finansieras genom avgifter och ersättningar från aktuell kommun.
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D 09:2 – Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Förbundet ska besvara remisser från medlemskommunerna, svara för information 
inom verksamhetsområdet, bistå medlemskommunerna med expertkunskap inom 
verksamhetsområdet samt delta i medlemskommunernas krisberedskapshantering.

I förbundets uppgifter ingår inte, utan särskilt uppdrag, sådant internt miljöarbete 
som varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och 
hantera.

För fullgörande av uppdrag som ej åvilar Miljöförbundet ska ersättning erläggas av 
den förbundsmedlem eller de förbundsmedlemmarna som begärt uppdraget.

§ 4. Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.

§ 5.  Organisation
Förbundet är ett förbund med förbundsdirektion, som tillika är förbundsstyrelse och 
miljönämnd för förbundsmedlemmarna. Direktionen får inrätta de utskott som den 
finner lämpligt. För direktionen gäller reglemente enligt bilaga till 
förbundsordningen.

§ 6.  Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod, 
beslutsförhet m.m.

Förbundsdirektionen ska bestå av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommuner utser vardera tre ordinarie ledamöter 
och tre ersättare.

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. Det första valet 
till förbundsdirektion ska avse resterande del av nuvarande mandatperiod. 

Första sammanträdet med ny förbundsdirektion ska hållas senast den 15 januari och 
då väljer förbundsdirektionen inom sig en ordförande, en förste vice ordförande och 
en andre vice ordförande enligt ordningen i bilaga 1. Ordföranden och de båda vice 
ordförandena väljs för samma mandatperiod som direktionen i övrigt. 

Om ordförande eller vice ordförandena är förhindrade ett fullgöra uppdraget ska den 
till åldern äldste ledamoten fullgöra ordförandeuppdraget.

Vid förfall för ledamot ska denne alltid ersättas med en ersättare från samma 
kommun. Respektive fullmäktige ska besluta om ersättarnas tjänstgöring.
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D 09:2 – Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Icke tjänstgörande ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid 
direktionssammanträdena, samt har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

För samtliga beslut ska enkel majoritet krävas, samt att minst fem ledamöter är 
närvarande. 

Direktionen fastställer delegationsordning för sin verksamhet.

Direktionen ska inom hela verksamhetsområdet lämna förslag på taxor och avgifter 
för tjänster som förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla utan avgift till 
respektive ägarkommun. Taxor och avgifter för förbundets verksamhetsområden 
fastställs av kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Innan beslut av principiell eller strategisk betydelse eller som annars är av större vikt, 
fattas av direktionen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar samt 
förbundsmedlemmarna beredas möjlighet att yttra sig över förslag till beslut.

§ 7.  Revisorer m.m.
Förbundet ska ha tre revisorer. Förbundsmedlemmarna nominerar vardera en 
revisor. Revisorer väljs formellt av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun.

Revisorer väljs för samma mandatperiod som direktionen.

Revisionsberättelse och revisionsrapporter ska avges till samtliga 
förbundsmedlemmars fullmäktige. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för 
direktionen i dess helhet.

Revisorerna har rätt till biträde av sakkunniga.

§ 8.  Rätt att anhängiggöra ärenden i förbundsdirektionen
m.m.

Utöver ledamot av förbundsdirektionen äger varje förbundsmedlem, var för sig eller 
flera i förening, rätt att anhängiggöra ärenden i direktionen, genom framställan av 
förbundsmedlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Kommunstyrelserna i förbundsmedlemmarna har rätt att begära in uppgifter, 
upplysningar och yttranden från förbundet. 

§ 9.  Närvaro- och yttranderätt
Respektive förbundsmedlems kommunstyrelseordförande, eller av denne utsedd 
ersättare, har närvaro- och yttranderätt i direktionen.
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D 09:2 – Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

§ 10. Protokoll och kungörelser m.m.
Tillkännagivande av justerade protokoll och kungörelser ska ske på förbundets 
digitala anslagstavla på hemsidan www.ystad.se/ystadosterlenmiljo. På 
förbundsmedlemmarnas respektive hemsida ska finnas en länk till förbundets 
hemsida. Sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska vara offentligt och ska 
kungöras genom anslag på förbundsmedlemmarnas och Miljöförbundets digitala 
anslagstavlor.

      § 11. Lån, borgen m.m.
Förbundet äger rätt att uppta lån till totalt 1 miljon kronor. Borgensförbindelse eller 
annan liknande ansvarsförbindelse får ej ingås utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande.

Förbundet får inte bilda bolag eller stiftelser. 

§ 12. Budgetprocess m.m.
Årsbudget för nästkommande år för förbundet ska årligen fastställas av direktionen 
senast under oktober månad, om inte synnerliga skäl föreligger.  Denna ska innehålla 
årsbudget och plan för verksamheten och ekonomin de två därefter följande 
budgetåren. I årsbudgeten ska summan av de intäkter förbundet kan påräkna i form 
av bidrag från förbundsmedlemmarna och övriga intäkter överstiga de upptagna 
kostnaderna.

Överläggningar ska ske mellan direktionen och förbundsmedlemmarna innan 
medlemskommunerna fastställer respektive kommuns årsbudget. Förbundet ska 
tillställa förbundsmedlemmarna budgetunderlaget senast tre veckor före 
sammanträdet. 

Direktionen ska fastställa finansiella mål och verksamhetsmål.

Ekonomisk rapport ska lämnas till förbundsmedlemmarna minst två gånger per år, 
utöver rapportering av årsredovisning. De ekonomiska rapporterna ska innehålla 
budgetuppföljning med förväntat utfall, angivet i belopp vad avser det förväntade 
resultatet jämfört med budget. Årsredovisning ska godkännas och lämnas senast 
under februari månad året efter det år som redovisningen avser till 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

§ 13. Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid 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 
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D 09:2 – Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

behållna tillgångar och skulder med anledning av förbundets upplösning eller 
förbundsmedlems utträde ur förbundet.

§ 14. Kostnadstäckning 
Kostnaderna för förbundets myndighetsverksamhet regleras genom avgifter från 
förbundsmedlemmarna, i den mån kostnaderna inte täcks genom avgiftsfinansiering 
enligt taxa för verksamheten eller på annat sätt. Förbundet ska verka för en ökad 
egenfinansiering och effektivisering genom samordning. Egenfinansieringsgraden ska 
minst uppgå till 50%. 

Medlemsavgifterna har sedan starten av förbundet varit fördelat mellan kommunerna 
enligt följande: 

Ystads kommun 43,1%
Simrishamns kommun 33,7%
Tomelilla kommun 23,2%

Förbundets ökning av eget kapital får maximalt uppgå 1% av inbetalda 
medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån 
medlemsavgiftsandelarna.  

Avgifterna ska följas upp och kontrolleras i samband med ny mandatperiod. 
Kostnadsfördelningen kan komma att revideras utifrån av förbundet framtagen 
verksamhetsplan.  

Förbundsmedlem äger rätt att påkalla omförhandling av bidragen och 
fördelningsprincipen om förutsättningarna för förbundsmedlemmen väsentligen 
förändras. 

Kostnadsfördelning gällande tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen regleras i 
samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och Simrishamns, 
Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam tjänstemannaorganisation för 
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

§ 15.  Ersättning till förtroendevalda i förbundet
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda i förbundet, d v s 
ledamöter, ersättare och revisorer, ska vid varje tillfälle utgå i enlighet med de regler 
som gäller för förtroendevalda i Tomelilla kommun. Arvode, utöver 
sammanträdesersättning, ska uppgå till ett inkomstbasbelopp för ordförande och 
med ett halvt inkomstbasbelopp till vice ordförande. 

§ 16. Uppsägning och utträde m.m.
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D 09:2 – Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Förbundsmedlem har rätt att begära utträde ur förbundet. 

Uppsägning kan ske till det årsskifte som infaller efter att ett år förflutit från 
uppsägningstillfället. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den 
utträdande förbundsmedlemmen ska ske i omedelbart samband med 
utträdestidpunkten med tillämpning av den i § 13 angivna fördelningsgrunden, varvid 
antingen förbundet ska erlägga utträdande medlems andel i 
nettoförmögenhetsmassan eller att utträdande medlem ska erlägga sin andel av 
negativ nettoförmögenhetsmassa. 

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 Miljöförbundets revisorer.

Utträdande förbundsmedlem äger rätt att inom 30 dagar från det att denne fick del 
av utträdesbokslutet skriftligen invända däremot med angivande av vilka 
invändningar som riktas mot dokumentationen. Gör utträdande förbundsmedlem 
inte inom denna tid sådan invändning ska utträdande förbundsmedlem anses ha 
accepterat utträdesbokslutet.

Kan parterna ej enas i fråga rörande utträdesbokslutet, ska denna fråga hänskjutas till 
två auktoriserade revisorer, av vilka utträdande förbundsmedlem och förbundet utser 
en var, för slutligt avgörande. Har den ena parten utsett en revisor ska den andra 
parten inom 10 dagar utse den andre revisorn. Försummelse att utse revisor innebär 
att frågan hänskjutes till den ende utsedde revisorn. Har de sålunda utsedda 
revisorerna ej inom 90 dagar från utträdesdagen avgivit ett gemensamt skriftligt 
utlåtande i vilket den omtvistade frågan fått en entydig lösning, ska denna med för 
parterna bindande verkan på parts begäran avgöras av en av Sveriges Kommuner och 
Landsting utsedd auktoriserad revisor. Den sålunda utsedde värderingsmannen ska 
avge sitt utlåtande skriftligen. Parterna ska svara för kostnaderna för förfarandet med 
hälften vardera.

När den utträdande förbundsmedlemmen erlagt dess andel av eventuell negativa 
nettoförmögenhetsmassa upphör dennes ansvar för förbundets skulder.

De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska anta de ändringar av förbundsordning, 
samverkansavtal och reglemente som behövs med anledning av förbundsmedlems 
utträde ur förbundet.

§ 17. Likvidation och upplösning av förbundet
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Om de kvarvarande förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för 
förbundets fortsatta verksamhet, genom antagande av ny förbundsordning ska 
förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska träda i likvidation om mer än hälften av förbundsmedlemmarna 
genom samstämmiga beslut i respektive fullmäktige fattat beslut härom. 

Likvidationen ska verkställas av förbundsdirektionen i dess egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidation ska 
den i § 13 angivna fördelningsgrunden tillämpas.

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till penningmedel genom försäljning eller på 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.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

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 fortsättas.

§ 18. Tvist
Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska avgöras av allmän 
domstol. 

§ 19. Arkiv
Förbundet är arkivmyndighet inom förbundets verksamhetsområde.
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D 09:2 – Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

§ 20. Bildande m.m.
Förbundet träder i kraft fr.o.m. den 1 juni 2009. Medlemskap i förbundet förutsätter 
antagande av förbundsordningen av respektive förbundsmedlems fullmäktige.

Förbundsordningen kan ändras efter samstämmiga beslut i varje förbundsmedlems 
fullmäktige.
____________

Bilaga 1

Historik och planering för ordförandeskapet i direktionen 2014–2030
2015-2018  Tomelilla kommun, ordförande.

Ystads kommun, 1:e vice ordförande

Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande

2019–2022 Ystads kommun, ordförande

Simrishamns kommun, 1:e vice ordförande

Tomelilla kommun, 2:e vice ordförande

2023–2026 Simrishamns kommun, ordförande

Tomelilla kommun, 1:e vice ordförande

Ystads kommun, 2:e vice ordförande

2027-2030  Tomelilla kommun, ordförande

Ystads kommun, 1:e vice ordförande

Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

Ks § 10 Dnr KS 2019/140

Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar höja timtaxan för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig uppräkning på
2,5 % i enlighet med förslaget. Direktionen ska senast inför verksamhetsår 
2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Ärendebeskrivning
Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna 
ekonomiska ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska 
upprätthållas och bokslutet ska visa ett positivt resultat.

Senaste större justering av taxorna gjordes år 2016 och 2017 då timtaxorna 
under åren höjdes sammanlagt med ca 21 % (samt för livsmedel extra 
offentlig kontroll ca 36 %). Därefter har de årliga höjningarna varit ca 2,5 %. 

Miljöförbundet bedömer att taxorna är rimliga i förhållande till nuvarande 
kostnadstäckningsmål och framåt är en årlig höjning på 2,5 % en rimlig nivå 
för att täcka kostnadsökningar för personal och inflation. Detta bedömer 
förbundet är en kostnadseffektiv ökningstakt; en jämförelse med SKL:s 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från maj 2019 visar på en högre 
årlig kostnadsökning för kommunal verksamhet både bakåt och framåt i 
tiden.

Regeringen utkom 2009-12-17 med skrivelsen 2009/10:79, En tydlig, 
rättssäker och effektiv tillsyn, där regeringen redovisar generella bedömningar 
för hur en tillsynsreglering bör vara utformad. Vad det gäller utformningen 
av tillsynsavgifter gör regeringen bedömningen att en tillsynsavgift bör 
motsvaras av en tydlig motprestation och ha principen om full 
kostnadstäckning som ekonomiskt mål.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 10 forts.

Enligt livsmedelslagen, gällande föreskrifter och EU:s förordningar ska 
livsmedelstillsynen vara helt självfinansierad. Motsvarande reglering i 
respektive lagstiftning gällande övriga taxor finns inte men Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) tar fram underlag som kan användas av 
kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens område 
och möjliggör för kommunerna i landet att göra en likvärdig bedömning. 

Kommunens handläggningskostnad per timme är en viktig utgångspunkt för 
arbetet med taxeunderlagen. Under 2015 har SKL tagit fram ett 
beräkningsunderlag för timavgifter där alla kostnader som rör 
myndighetsutövningen tydliggörs. När den senaste större revideringen av 
taxorna gjordes 2016 och 2017 tog inte Miljöförbundet full höjd för 
timtaxorna som beräknades enligt SKL:s rekommendationer efter samråd 
med medlemskommunerna. Bedömningen är att med en årlig uppräkning på 
2,5 % utifrån 2019 års taxenivå kommer miljöförbundet även fortsättningsvis 
att ligga under SKL:s rekommendationer.

Förslag på timtaxor 2020 på miljöförbundet är:
- Tillsyn och prövningar enligt miljöbalken 1 040 kr
- Tillsyn enligt livsmedelslagen 1 271 kr
- Tillsyn och prövningar enligt tobakslagen, alkohollagen (folköl) och 

lagen om tillsyn av receptfria läkemedel 1 040 kr
- Tillsyn enligt strålskyddslagen 1 040 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar höja timtaxan för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig uppräkning på
2,5 % i enlighet med förslaget. Direktionen ska senast inför verksamhetsår 
2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9, handlingsid: Ks 2020.159.
Beslut Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.83.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 10 forts.

Tidigare behandling
Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 89/2019:
Direktionen föreslår kommunfullmäktige att besluta att direktionen får höja 
timtaxan för Ystad-Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa 
med en årlig uppräkning på 2,5 % enligt tabell.

Direktionen ska senast inför verksamhetsår 2023 återkomma till 
medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2020:
Kommunfullmäktige beslutar höja timtaxan för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig uppräkning på
2,5 % i enlighet med förslaget. Direktionen ska senast inför verksamhetsår 
2023 återkomma till medlemskommunerna med förslag på nytt taxebeslut.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

Ks § 11 Dnr KS 2019/140

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedel och foder, handlingsid: Ks 2020.91.

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2019 trädde en ny kontrollförordning i kraft (EU 
2017/625). Den gällande taxan inom området livsmedel och foder som 
antagits av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun hänvisar till 
lagstiftning och kontrollförordningar som inte längre är gällande. Vissa 
begrepp från gällande beslutad taxa hänvisar även till olika begrepp som inte 
finns i den nya kontrollförordningen och därför inte kan tillämpas. 

Begreppet extra offentlig kontroll vid bristande efterlevnad har försvunnit 
och ersatts med offentlig kontroll. Det kommer att ske fler förändringar 
inom området under 2020 eftersom Näringslivsdepartementet inte kommit 
med beslut i frågan hur de anser att avgifter ska tas ut. Men för att taxorna 
ska hålla vid ett eventuellt överklagande måste ny taxa beslutas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedel och foder.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2020, handlingsid: Ks 2020.160.
Beslut gällande taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder, 
handlingsid: Ks 2019.3221.
Taxa för offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder, handlingsid: 
Ks 2020.91.
Bilaga 1– Riskklassning av livsmedelsverksamheter, handlingsid: Ks 2020.92
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 11 forts.

Tidigare behandling
Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 95/2019:
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner taxan för 
offentlig kontroll inom livsmedel och foder och överlämnar taxan för beslut i 
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta taxan för offentlig kontroll inom 
livsmedel och foder.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla, telefon: 0417-57 35 00, e-post exp@ystadosterlenmiljö.se

hemsida:www.ystadosterlenmiljö.se

Beslutsunderlag

2019-10-02 ADM.2019.8787 0

Direktionen för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund

Taxa för offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds

kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser
inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804), samt de författningar inklusive
förordning (2006:1166), om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel

1. vatten från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas
ur kran till konsument 1, och

2. snus och tuggtobak.

1Där värdena ska iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998

om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1882/2003

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg och certifikat
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av direktionen på
Ystad-Österlenregionens miljöförbund efter handläggning.

Timavgift
5 § Tillämpningen av denna taxa är 1271 kr per timme kontrolltid.

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller
i förhållande till faktisk nedlagd kontroltid i varje ärende eller enligt de andra grunder
som anges i taxan.
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Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om m den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar,
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för två

timmars kontrolltid.

Årlig kontrollavgift
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen

(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som direktionen på Ystad-Österlenregionens
miljöförbund tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av
anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och
verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper och bestämning av
kontrolltidstillägg. Se bilaga 1

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras
med timavgiften.

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt Ystad-
Österlenregionens miljöförbund, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på
grundval av direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds riskbedömning av
anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årlig avgiften ska
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår
registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften efter att riskklassning har skett
och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om verksamheten placeras i en annan avgiftsklass eller tilldelas en annan kontrolltid,
ska den nya avgiften betalas från och med följande kalenderår.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som
verksamheten visat Direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbund att
verksamheten upphört.

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen (livsmedels- och foderföretagen) vid kalenderårets början.
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Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och

som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under offentlig
kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift
för direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds nedlagda kontrolltid enligt
§ 5 och för faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att

bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,

tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får direktionen på Ystad-Österlenregionens
miljöförbund besluta i ett enskilt ärende att ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift för exportkontroll
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till

direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbund för sådan särskild offentlig
kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg eller certifikat, som föranleds av
införselbestämmelserna i tredje land.

Avgift för importkontroll
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 5 § betala en

avgift till direktionen på Ystad- Österlenregionens miljöförbund för sådan särskild
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel
som importerats från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen
kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som direktionen på Ystad- Österlenregionens
miljöförbund nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och direktionen på Ystad-
Österlenregionens miljöförbunds faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.

Information om betalning, verkställighetsfrågor m.m.
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till direktionen på Ystad-Österlenregionens

miljöförbund. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

16 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter, framgår
att direktionen på Ystad- Österlenregionens miljöförbund får förordna att dess beslut om
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Överklaganden
17 § Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår

att direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslut om avgift får överklagas
hos länsstyrelsen.

69



Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.

Bestämmelserna om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med
den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas istället till och
med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (1240 kr). Detsamma gäller ärenden
som rör registreringar som inkommer till direktionen under denna period.
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2019-10-02 Dnr 2019.8787 

Bilaga 1– Riskklassning av livsmedelsverksamheter 

Riskklassen avgör hur mycket kontrolltid som behövs  

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund placerar in alla livsmedelsverksamheter i olika 

riskklasser. När verksamheten är riskklassad räknas kontrolltiden ut. Detta görs med hjälp av 

Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av 

kontrolltid”. I kontrolltiden ingår förutom inspektionen på plats även tid för planering inför och 

rapportskrivning efter inspektionen. 

Den årliga avgiften baseras på kontrolltiden  

Kontrollavgiften, d.v.s. den årliga avgiften, baseras på den kontrolltid som livsmedelsverksamheten 

tilldelas. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar hur stor avgift förbundet ska ta ut per 

timme för normal offentlig livsmedelskontroll. 

Riskklassningen består av tre moduler 

Riskklassningen består av tre delar – riskmodul, informationsmodul och erfarenhetsmodul. Därutöver 

kan justering, ökning eller minskning, göras i de fall tilldelad tid inte ger en rättvisande bild av 

kontrollbehovet. 

Riskmodulen grundar sig på vilka risker som är förknippade med verksamheten. Det är tre 

riskfaktorer som är avgörande i bedömningen av risken.  

 Typ av verksamhet och livsmedel - vad man gör i verksamheten och vilka livsmedel som

hanteras.

 Produktionens storlek – beroende på vilken verksamhet som avses beräknas storleken på t ex

antal portioner, antal årsarbetskrafter, antal ton producerade livsmedel och antal kubikmeter

producerat vatten.

 Känsliga konsumentgrupper – Till dessa räknas barn under fem år, personer med nedsatt

immunförsvar (t.ex. patienter på sjukhus, personer boende i äldreboende, gravida), personer

med livsmedelsrelaterad allergi och eller annan överkänslighet mot livsmedel. Exempel på

anläggningar som producerar livsmedel avsedda för känsliga konsumentgrupper är

förskolekök, sjukhuskök, kök som tillverkar mat till äldreboende, skolkök som tillagar och

serverar specialmat till allergiska elever, livsmedelsanläggning som tillverkar livsmedel för

särskilda näringsändamål (”sär-när”) t.ex. glutenfria, mjölkfria och sojafria produkter, barn-

matsproducenter, sondmatsproducenter.

Informationsmodulen (Kontrolltidstillägg) har som syfte att motverka att konsumenter blir lurade 

eller vilseledda av exempelvis den information som kopplas till respektive produkt. Det handlar om 

faktorer som inte tas med i riskbedömningen, som till exempel spårbarhet, märkning och redlighet. 

Kontrolltidstillägget kan anpassas efter verksamhetens behov. 

Erfarenhetsmodulen innebär att miljöförbundets erfarenheter från tidigare kontroller i verksamheten 

ska vägas in i klassningen.  

Erfarenhetsindelningen sker i tre klasser, A, B och C, där B är normalläget med en tidsfaktor på 1. 

Klass A, där tidsfaktorn är 0,5, tilldelas verksamheter med så pass bra förfaranden att myndigheten 

bedömer att kontrollen kan minskas. Klass C har en tidsfaktor på 1,5 och ges till anläggningar som 

bedömts ha så stora brister i sina förfaranden att den offentliga kontrollen måste förstärkas.  

71



  
 

Så räknas kontrollavgiften ut 

STEG 1 

Riskfaktor 1 - Typ av verksamhet och livsmedel - Detaljhandel 

Verksamhet och typ av 

livsmedel 

Exempel Risk Poäng 

Bearbetning av rått kött, rått 

fjäderfä, eller opastöriserad 

mjölk  

(enskilda produkter eller del av 

sammansatta livsmedel) 

Tillagning av maträtter från rått kött 

Grillning av kyckling 

Tillagning av kebab eller pizza med köttfärs eller 

annat rått kött 

Tillagning av kalvdans, pannkakor, ostkaka från 

opastöriserad mjölk 

Högrisk 45 

Nedkylning Nedkylning efter tillagning/varmhållning   

Beredning/bearbetning av 

vegetabilier 

Tillverkning av sallad, uppskärning av grönsaker 

 
Mellanrisk 35 

Bearbetning/beredning av 

bearbetade animaliska 

produkter, rå fisk, ägg* eller 

pastöriserad mjölk  

(enskilda produkter eller del av 

sammansatta livsmedel) 

Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, 

smörgåstårtor, gräddtårtor 

Tillagning av fiskrätter, tillverkning av sushi, 

gräddning av pannkakor eller våfflor baserade på 

pulver och/eller pastöriserad mjölk, skivning av 

skinka, bitning av ost 

  

Beredning/styckning/malning av 

rått kött  

Marinering eller styckning av kött, malning av 

köttfärs 

  

Återuppvärmning Återuppvärmning med efterföljande servering   

Varmhållning Varmhållning med efterföljande servering, 

transport av varmhållna livsmedel för konsumtion 

på annan plats än där de tillagats, tillagning i 

centralkök följt av varmhållen transport till 

serveringskök 

  

Kylförvaring Försäljning av kylda livsmedel Låg risk 15 

Upptining     

Manuell hantering av glass Försäljning av mjukglass, kulglass   

Bakning Bakning av matbröd, hårt bröd eller torra kakor Mycket  5 

Hantering av livsmedel som inte 

kräver kylförvaring 

Försäljning av frukt, grönsaker eller godis 

 

låg risk  

Hantering av frysta livsmedel Försäljning av förpackad glass   

Uppvärmning av fryst, 

färdiglagad produkt 

Uppvärmning av frysta pizzabitar för direkt 

försäljning 
  

* pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från andra 

länder klassas som hög risk. 

Bearbetning: Åtgärd som väsentligt eller helt reducerar halter av mikroorganismer, t ex värmebehandling, 

konservering och pastörisering. 

Beredning: Åtgärd som påverkar helheten men inte väsentligt förändrar den ursprungliga produkten, t ex styckning, 

malning, bitning.  

Riskfaktor 1 – Typ av verksamhet och livsmedel - Grossister och distributionsföretag 

Verksamhet och typ av 

livsmedel 

Exempel Risk Poäng 

- (exempel saknas inom denna kategori Högrisk - 

Hantering av varmhållna 

livsmedel 

Transport av varmhållna livsmedel Mellanrisk 35 

Hantering av kylförvarade 

livsmedel 

Lagring eller transport av kylförvarade livsmedel Lågrisk 15 

Hantering av livsmedel som inte 

kräver kylförvaring 

Lagring eller transport av frukt och grönsaker Mycket låg 

risk 

5 

Hantering av frysta livsmedel Lagring och transport av frysta livsmedel   
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Riskfaktor 1 - Typ av verksamhet och livsmedel - Industriell tillverkning av livsmedel 

Verksamhet och typ av 

livsmedel 

Exempel Risk Poäng 

Bearbetning av rått kött, rått 

fjäderfä, eller opastöriserad 

mjölk  

(enskilda produkter eller del av 

sammansatta livsmedel) 

Tillagning av maträtter från rått kött 

Tillverkning av fermenterad korv, falukorv, bacon, 

rökt skinka/kalkon 

Tillverkning av konsumtionsmjölk, ost, fil, smör, 

mjölkpulver från opastöriserad mjölk 

Högrisk 45 

Slakt    

Konservering av animaliska 

eller vegetabiliska produkter 

 

Tillverkning av hel- eller halvkonserver 

 
  

Groddning    

Nedkylning Nedkylning efter tillagning   

Beredning/bearbetning av 

vegetabilier 

Förpackning av grönsaker i modifierad atmosfär Mellanrisk 35 

Bearbetning/beredning av 

bearbetade animaliska 

produkter, rå fisk*, ägg** eller 

pastöriserad mjölk  

(enskilda produkter eller del av 

sammansatta livsmedel) 

 

Tillverkning av pastasallad, smörgåsar, 

smörgåstårtor, gräddtårtor,  

Tillagning av fiskrätter, tillverkning av sushi, 

bitning av fisk, paketering av fisk, tillverkning av 

glass, fil, smör, ost, mjölkpulver från pastöriserade 

produkter (mjölk och ägg), skivning av skinka, 

bitning av ost, rivning av ost, injicering av ost 

  

Beredning/styckning/malning av 

rått kött  

Marinering eller styckning av kött, malning av 

köttfärs 
  

Äggpackeri med tvätt    

Infrysning och/eller blanchering Infrysning av rått kött, infrysning av rå fisk, 

blanchering och infrysning av grönsaker, 

infrysning av bär 

Låg risk 15 

Tillverkning av sylt och 

marmelad 

   

Tillverkning av kosttillskott Tillverkning/förpackning av kosttillskott   

Bakning Bakning av matbröd eller torra kakor Mycket  5 
Hantering av livsmedel som inte 

kräver kylförvaring 

Tvättning av potatis, förpackning frukt och 

grönsaker 
låg risk  

Äggpackeri utan tvätt    

Tillverkning av förpackat 

vatten, öl, läsk, godis, 

strösocker, rostning av kaffe, 

malning av mjöl 

   

*   tillverkning av vakuumpackad gravad eller rökt fisk klassas som högrisk 

** pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från andra 

länder klassas som hög risk. 

Riskfaktor 1- Typ av verksamhet och livsmedel - Producenter och tillhandahållare av 

dricksvatten genom en distributionsanläggning 

Verksamhet och råvatten Halter av mikroorganismer i råvattnet Risk Poäng 

Vattenverk som försörjs av 

ytvatten eller ytvattenpåverkat 

grundvatten 

E.coli/enterokocker:  

Koliforma bakterier: 

> 10 per 100 ml  

> 100 per 100 ml 
Högrisk 45 

Vattenverk som försörjs av 

ytvatten eller ytvattenpåverkat 

grundvatten 

E.coli/enterokocker:  

Koliforma bakterier: 

≤ 10 per 100 ml 

1-100 per 100 ml 
Mellanrisk 35 

Vattenverk som försörjs av 

opåverkat grundvatten 

E.coli/enterokocker:  

Koliforma bakterier: 

ej påvisad i 100 ml 

ej påvisad i 100 ml 
Låg risk 15 

Distributionsanläggning    

- (exempel saknas inom denna kategori)  
Mycket   

låg risk 
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STEG 2  

Riskfaktor 2 - produktionens storlek 

Restauranger, storhushåll, caféer och andra serveringar bedöms efter antalet portioner eller konsumenter 

per dag. En servering som bara är öppen på sommaren räknar ut antal portioner per dag utslaget på hela 

året. Butiker och grossister bedöms efter antalet årsarbetare. 

Storlek Antal konsumenter/portioner per 

dag beräknat på årsbasis  

(restauranger, storhushåll, caféer 

och andra serveringar) 

Antal sysselsatta årsarbetskrafter 

(livsmedelsbutiker, grossister, 

distributionsföretag)  

Poäng 

a) Mycket stor > 250 000 - 55 

b) Stor > 25 000 – 250 000 >30 45 

c) Mellan > 2 500 – 25 000 >10 - 30 35 

d) Liten > 250 – 2 500 >3 - 10 25 

e) Mycket liten (I) > 80 - 250 >2 - 3 15 

f) Mycket liten (II) ≤ 80 ≤ 2 10 

 

Industriell tillverkning bedöms efter antal ton utgående produkter per år och dricksvattenanläggningar 

efter antalet kubikmeter vatten/dygn som distribueras. 

Storlek Ton utgående 

produkter/år 

Ton mottagen 

mjölk/år 

Distribuerat dricksvatten, 

  / dygn 

Poäng  

a) Mycket stor > 10 000 > 100 000 > 100 000 55   

b) Stor > 1 000-10 000 > 10 000-100 000 > 10 000-100 000 45   

c) Mellan  > 100-1 000 > 1 000-10 000 > 1 000-10 000 35   

d) Liten > 10-100 > 100-1 000 > 100-1 000 25   

e) Mycket liten (I) >3-10 >30-100 >10-100 15   

f) Mycket liten (II) ≤3 ≤30 ≤10 10 

 

STEG 3 

Riskfaktor 3 Konsumentgrupper 

Producerar livsmedel till känsliga 

konsumentgrupper 

 Barn under 5 år 

 Personer med nedsatt immunförsvar 

 Personer med allergi/överkänslighet 

Poäng 
 

10 

 

STEG 4  

Poäng från riskfaktor 1,2 och 3 läggs ihop för att se vilken riskklass verksamheten hamnar i 

samt hur många kontrolltimmar detta motsvarar. 

Riskpoäng Riskklass Riskmodulens tid i timmar  

≥100 1 26  

90 2 20  

80 3 14  

70 4 10  

60-65 5 6  

55 6 4  

35-50 7 2  

≤30 8 1  
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STEG 5  

Här beräknas hur lång tid det tar att kontrollera information, redlighet och spårbarhet hos 

verksamheten 

Orsak till kontrollbehov vid anläggningen  Storlek  
 

Kontrolltidstillägg (timmar)  

Utformar märkning samt märker/förpackar 

livsmedel  

a - mycket stor  

b - stor  
8 

c - mellan  

d - liten 
6 

e - mycket liten (I) 

f - mycket liten (II) 
2 

Utformar märkning men märker/förpackar  

inte  
Oberoende  * 

Utformar inte märkning men märker/förpackar 

livsmedel  

a - mycket stor,  

b - stor 
4 

c - mellan,  

d - liten 
3 

e - mycket liten (I) 

f - mycket liten (II) 
1 

Utformar presentation men märker/förpackar 

inte livsmedel  
Oberoende  1 

Utformar inte presentation och märker/ 

förpackar inte  
Oberoende  0 

* Kontrollen anpassas efter behov. Behovet baseras på bland annat hur många olika typer av produktgrupper 

och storlek på sortiment livsmedelsföretagaren har.  

 

STEG 6 

Justering av kontrolltid. Ibland ger klassningen inte en rättvisande bild av kontrollbehovet och 

det finns därför skäl att öka eller minska tiden, t ex 

- Anläggning med många varugrupper 

- Anläggning med flera verksamheter 

- Verksamhet med periodvis mycket hög belastning 

- Anläggning med s k bakomlokal  

- Mycket liten anläggning/verksamhet 

 

STEG 7 

Erfarenhetsmodulen  

Det finns tre erfarenhetsklasser A, B och C, vilka speglar kontrollbehovet vid en anläggning: 

Erfarenhetsklass  A  B  C   

Tidsfaktor multipliceras med total tid i timmar 0,5 1  1,5   

Kontrolltid  
Kontrolltiden beror delvis på riskklassen och delvis på resultatet från kontrollen. Den beror även på hur mycket 

tid som behövs för att kontrollera information och spårbarhet och genom vilken erfarenhet vi har från 

verksamheten sedan tidigare kontroller. Första året placeras alla nya verksamheter i erfarenhetsklass B.  

Timmarna från steg 4, 5 och 6 räknas ihop och multipliceras med tidsfaktorn i erfarenhetsmodulen: 

Riskmodulens 

tid 
+ 

Informations-

modulens tid 
+/- 

Justerad 

tid 
= 

Antal 

timmar 
* 

Tidsfaktorn i 

erfarenhetsmodulen 
= 

Kontroll-

tid 

Årlig kontrollavgift  
Kontrolltiden multipliceras med miljöförbundets timtaxa: 

Miljöförbundets timtaxa * Kontrolltid = Årlig kontrollavgift  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2019

Justerandes sign

Ks § 161 Dnr KS 2019/158

Svar på motion - Prideflaggan

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen positivt besvarad. 

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i 
Livskvalitetsprogrammet återkomma med förslag till kommunstyrelsen på 
prioriterade områden i Livskvalitetsprogrammet avseende HBTQ-frågor.  

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) m.fl. har den 18 september 2019 lämnat in motion om 
Prideflaggan följande lydelse:

”Av kommunens riktlinjer för flaggning framgår vilka regler som gäller för 
flaggstängerna framför kommunhuset och hur flaggorna ska hissas. Vidare 
framgår att kommunen ska flagga på allmänna flaggdagar, samt i samband 
med kommunens marknadsdagar, skolavslutning, EU-dagen, internationella 
kvinnodagen samt i samband med Malmö Pride då Pride-flaggan ska hissas.

Nyligen beslutade Sölvesborgs kommun att inte längre hissa Pride-flaggan 
med hänvisning till att det inte ingår i den traditionella flaggningen. 
Socialdemokraterna i Tomelilla anser att det är viktigt att Tomelilla kommun 
visar att kommunen vill vara modern och ta ställning för mänskliga 
rättigheter och mot diskriminering.

Mot bakgrund av ovanstående menar vi att det inte är tillräckligt att enbart 
hissa Pride-flaggan en gång om året och yrkar

Att Tomelilla kommun en gång i månaden hissar Pride-flaggan för mänskliga 
rättigheter, mot diskriminering.”

Förvaltningen, genom kommunikationschef Katrin Högborn, ger 
följande yttrande:
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2019

Justerandes sign

§ 161 forts.

Kommunens riktlinjer för flaggning togs fram och beslutades 2017. I dessa 
anges vid vilka tillfällen utöver allmänna flaggdagar Tomelilla kommun ska 
flagga:

 dag då Tomelilla marknad (sommar och höst) infaller
 skolavslutningsdagen/dagar
 Pridedagarna (är olika datum i hela landet, men Tomelilla kommun Pride-

flaggar de dagar då det är Malmö Pride)
 8 mars Internationella kvinnodagen
 9 maj Europadagen

Här anges också flaggningsförfarandet vid händelser kopplade till hovet och 
vid anställds eller förtroendevalds bortgång. 
Kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande eller kommunfullmäktiges 
ordförande eller deras ställföreträdare, äger också enligt riktlinjerna möjlighet 
att ta beslut om flaggning vid andra tillfällen som kan uppkomma.

I riktlinjerna finns alltså, precis som motionären anför, upptaget hur 
flaggning med Prideflaggan ska ske. På detta sätt har Tomelilla kommun tagit 
ställning för de värden denna flagga signalerar. 

Motionärens förslag innebär en frekvenshöjning med elva gånger. 
Förvaltningen ser inga större ekonomiska konsekvenser eller praktiska 
utmaningar i ett utökande under förutsättning att flaggningen äger rum under 
helgfri vardag. 

Förvaltningen menar därför att det är en ambitionshöjning för politiken att ta 
ställning till. Bifalls motionen, behöver också kommunens riktlinjer för 
flaggning revideras.

Alliansen framför som motivering till sitt ställningstagande:

Alla människors okränkbara värde är en grundläggande princip för vårt 
västerländska demokratiska samhälle. Så har det varit under långa tider och 
skall också så förbli. Dagens utveckling visar att dessa viktiga grundläggande 
principer behöver värnas och återerövras.

Samtidigt ger en rutinmässig flaggning 12 gånger per år inte den behövliga 
värdegrundspåverkan, det är därför positivt att Sara Anheden (S) och Bo 
Herou (KD) lämnat in motioner kring mångfaldsvecka och HBTQ-
utbildning.

78



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2019

Justerandes sign

§ 161 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar inget förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 266/2019, handlingsid: Ks.2019.3827.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 97/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 266/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen positivt besvarad samt att kommunstyrelsen ska besluta ge 
förvaltningen i uppdrag att i Livskvalitetsprogrammet återkomma med 
förslag till kommunstyrelsen på prioriterade områden i 
Livskvalitetsprogrammet avseende HBTQ-frågor.  

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

Per Gustafsson (SD) yrkar avslag på motionen och bifall till Leif Sandbergs 
tilläggsyrkande.

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

Omröstning begärs och ordförande ställer då Sara Anhedens förslag mot Per 
Gustafssons förslag för att ta fram ett motförslag i huvudvoteringen.

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att 
Sara Anhedens förslag ska vara motförslag i huvudvoteringen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2019

Justerandes sign

§ 161 forts.

Följande beslutsgång fastställs i huvudvoteringen:
Ja-röst för Leif Sandbergs förslag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag.

Omröstning
Med sex ja-röster mot fyra nej-röster, samt tre ledamöter som avstår från att 
rösta, beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Leif Sandbergs förslag.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår
Per-Martin Svensson (M) X
Sara Anheden (S) X
Per Gustafsson (SD) X
Leif Sandberg (C) X
Anders Throbäck (S) X
Kjell Persson (KD) X
Thony Blomgren (SD) X
Charlotte Rosdala (C) X
Ida Bornlykke (S) X
Ewa Carnbrand (M) X
Anders Rosengren (SD) X
Fatlum Avdullahu (C) X
Tina Bergström-Darrell (S) X
Totalt 6 4 3

_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

Ks § 12 Dnr KS 2019/102

Svar på motion angående fritidsbank

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att kommunen inte ska 
bli medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed 
inte inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept, men att 
kommunen istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns till 
Fritidsbanken Sveriges koncept för att samla in/låna ut sport- och 
fritidsutrustning till kommunens invånare.

Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) låter anteckna till protokollet att det 
är att-satserna i motionen som behandlas och inte brödtexten.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Linda Ekelund (V) har den 30 april 2019 lämnat 
in motion – Införande av Fritidsbank i Tomelilla kommun med 
följande lydelse:

”Konceptet med fritidsbank finns i olika kommuner runt om i Sverige. I 
Skåne finns det idag tre kommuner som har en fritidsbank, Trelleborg, 
Malmö och Eslöv, nyligen tog även Kristianstad beslut om att starta. Här kan 
medborgare lämna in sport- och fritidsutrustning som inte längre används. 
Fritidsbanken lånar sedan gratis ut utrustningen till andra personer, precis 
som ett bibliotek.

Konceptet med fritidsbanken ligger helt rätt i tiden. När barn och unga rör 
sig allt mindre är det en fantastisk möjlighet att kunna låna utrustning för att 
prova olika fritidsaktiviteter. Utifrån den socioekonomiska klyfta vi ser i 
Tomelilla ökan en fritidsbank möjligheter för fler unga med en aktiv fritid. 
Konceptet ligger också helt rätt om man ska ställa om till en 
cirkulärekonomi. Istället för att kasta fotbollsskor och skridskor som värn 
växt ifrån eller skateboards och tennisracket som inte används, kan de 
komma till nytta när andra kan låna det.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts.

Om en fritidsbank inrättas bör det även utredas vilka möjligheter det finns 
för att verksamheten kan skötas av personer inom daglig verksamhet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar därför:

att Tomelilla kommun tar initiativ och inrättar en fritidsbank i kommunen

att Möjligheterna att driva verksamheten genom daglig verksamhet utreds.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 maj 2019, § 160 att 
överlämna motionen till förvaltningen för beredning.

Förvaltningen, genom enhetschef kultur och fritid Ros-Marie 
Stjernfelt, gav följande yttrande: 

”Förvaltningen har varit i kontakt med David Mathiasson, verksamhetsledare 
på Fritidsbanken. David Mathiasson har ett övergripande ansvar för 
Fritidsbankens verksamhet och nyetablering i Sverige. David Mathiasson 
kommer gärna på ett gemensamt möte med alla aktörer som kan bli tänkta 
aktörer i Fritidsbanken. 

Tillvägagångsättet är att lokala huvudmän som vill driva en fritidsbank blir 
medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och får därigenom 
rätten att bruka varumärket. Det innebär en engångskostnad på 5 000 kronor 
samt en årsavgift på 2 500 kronor som innefattar bl.a. serviceavgift och 
samlingsförsäkring.

Det finns 88 fritidsbanker i Sverige med varierande storlek, utbud och 
kvalité.

David Mathiasson poängterar att det är behövs en platsansvarig samt en lokal 
på minst 100 kvm. Viktigt att kvalitetssäkra verksamheten och att 
Fritidsbanken arbetar för utåtriktad verksamhet, återbruk, hållbarhet samt 
rörelse.

Förvaltningen anser att fritidsbanken är ett bra initiativ, men däremot är 
förvaltningen tveksam till att detta skulle vara en kommunalt åtagande. 
Förvaltningen är också tveksam till att det krävas en lokal på 100 kvm. En 
lokal som just nu inte finns tillgänglig i kommunen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts.

Förvaltningen ser gärna ett framtida samarbete med det lokala föreningslivet 
där föreningslivet är processägare men där kommunen är en part i denna 
verksamhet. Förvaltningen är även positiv till att kunna bistå med att skapa 
en daglig verksamhet som skulle kunna hjälpa till med att förverkliga 
fritidsbanken.”

Kultur- och fritidsnämnden fick därefter motionen på remiss och beslutade 
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande att kommunen inte ska bli 
medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed inte 
inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vidare att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda vilka alternativa möjligheter det finns till Fritidsbanken Sveriges 
koncept för att samla in/låna ut sport- och fritidsutrustning till kommunens 
invånare. Uppdraget ska vara genomfört för att kunna redovisas på 
nämndens sammanträde den 25 februari 2020.  

Även vård och omsorgsnämnden fick motionen på remiss och beslutade att 
ställa sig bakom förvaltningens yttrande att kommunen inte ska bli 
medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed inte 
inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept.

Vård och omsorgsnämnden beslutade också att när förvaltningens uppdrag 
från kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ för utlåning av 
fritidsutrustning till kommunens medborgare är slutförd, lyfta frågan på nytt 
för att utreda på vilket sätt daglig verksamhet eventuellt kan involveras 
baserat på slutsatserna i kultur och fritidsnämndens utredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att kommunen inte ska 
bli medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed 
inte inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept, men att 
kommunen istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns till 
Fritidsbanken Sveriges koncept för att samla in/låna ut sport- och 
fritidsutrustning till kommunens invånare.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2020, handlingsid: Ks 2020.164.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 49/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 229/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden samt vård och omsorgsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden § 66/2019:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
yttrande att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen 
Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank i kommunen 
enligt föreningens koncept.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda vilka alternativa möjligheter det finns till Fritidsbanken Sveriges 
koncept för att samla in/låna ut sport- och fritidsutrustning till kommunens 
invånare. Uppdraget ska vara genomfört för att kunna redovisas på 
nämndens sammanträde den 25 februari 2020.  

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 66/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens
yttrande att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen
Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank i kommunen
enligt föreningens koncept.

Vård och omsorgsnämnden § 78/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens
yttrande att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen
Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank i kommunen
enligt föreningens koncept.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 12 forts.

Vård och omsorgsnämnden beslutar också att när förvaltningens uppdrag 
från kultur- och fritidsnämnden att utreda alternativ för utlåning av 
fritidsutrustning till kommunens medborgare är slutförd lyfta frågan på nytt 
för att utreda på vilket sätt daglig verksamhet eventuellt kan involveras 
baserat på slutsatserna i kultur och fritidsnämndens utredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att kommunen inte ska 
bli medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige och därmed 
inte inrätta en fritidsbank i kommunen enligt föreningens koncept, men att 
kommunen istället ser över vilka alternativa möjligheter det finns till 
Fritidsbanken Sveriges koncept för att samla in/låna ut sport- och 
fritidsutrustning till kommunens invånare.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

Ks § 14 Dnr KS 2019/106

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens 
revisorer att rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska 
nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller 
och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. Även beslut som 
avbrutits och inte på nytt verkställts inom tre månader från dagen då 
verkställigheten avbröts ska rapporteras.

För tredje kvartalet 2019 finns inget att rapportera. Samtliga beslut enligt 
socialtjänstlagen har verkställts inom 90 dagar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2020, handlingsid: Ks 2020.166.
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 14 forts.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 81/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och 
överlämna densamma till revisorerna och till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § §5/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

Ks § 13 Dnr KS 2019/105

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 3:e 
kvartalet 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

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

Inga nya ej verkställda beslut har rapporterats till IVO under perioden.

Beslut som har rapporterats som verkställt under perioden. 
Verkställt 2019-09-01. Väntetid 245 dagar.

Tidigare redovisning. Totalt åtta gynnande beslut enligt 9§p.9 LSS har 
rapporterats under 2019. Väntetiden har som längst varit 544 dagar, drygt 18 
månader. Orsaken till väntetiderna har varit resursbrist och väntan på det nya 
LSS boendet Stafetten.   
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 13 forts

1. Beslut från 2017-05-05.  Beslutet verkställdes efter 223 dagar. 
2. Beslut från 2017-08-24. Beslutet verkställdes efter 279 dagar.
3. Beslut från 2017-11-18.  Beslutet verkställdes efter 544 dagar.  
4. Beslut från 2018-04-13. Beslutet verkställdes efter 384 dagar.
5. Beslut från 2018-05-29. Beslutet verkställdes efter 352 dagar.
6. Beslut från 2018-06-25. Beslutet verkställdes efter 275 dagar. 
7. Beslut från 2018-07-02. Beslutet verkställdes efter 103 dagar.  
8. Beslut från 2018-07-17. Beslutet verkställdes efter 303 dagar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2020, handlingsid: Ks 2020.165.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 83/2019:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2019

Justerandes sign

Kf § 143 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Tomas Talik (SD) som revisor i Tomelilla 
kommun samt som lekmannarevisor i Österlenhem och 
Tomelilla Industri AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Tomas Talik (SD) från uppdraget 
som revisor i Tomelilla kommun samt som lekmannarevisor i Österlenhem 
AB och Tomelilla Industri AB.

Ny revisor efter Tomas Talik (SD) kommer att väljas vid nästa 
kommunfullmäktigesammanträde.

Ärendebeskrivning
Tomas Talik (SD) har den 13 november 2019 inkommit med avsägelse som 
revisor i Tomelilla kommun samt som lekmannarevisor i Österlenhem AB 
och Tomelilla Industri AB.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Tomas Talik som revisor i Tomelilla kommun samt som 
lekmannarevisor i Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB, handlingsid: 
Ks 2019.3814.
_________
  

Beslutet skickas till:
Tomas Talik (SD)
Revisorerna
Österlenhem AB
Tomelilla Industri AB
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/ Britt Ekstrand
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From:                                 Alice Jönsson
Sent:                                  Tue, 17 Dec 2019 12:56:36 +0000
To:                                      Johan Linander
Subject:                             Re: Kommunstyrelse

Hej Igen! 
På grund av tidsbrist avsäger jag mig uppdraget i AV media.
Med vänliga hälsningar
Alice 

16 dec. 2019 kl. 15:07 skrev Johan Linander <Johan.Linander@tomelilla.se>:

Ok, då kommer det upp på fullmäktige ikväll. 

Mvh Johan 

Johan Linander
Kanslichef
Telefon: 0417-182 53
E-post: johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla kommun
Kommunledningskontoret
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla

www.tomelilla.se
www.facebook.com/tomelillapaosterlen

<Tomelilla_signatur__3846b330-fa93-4aa0-9b9e-e6670404d735.png>

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alice Jönsson <alicejonsson@outlook.com> 
Skickat: den 16 december 2019 14:56
Till: Johan Linander <Johan.Linander@tomelilla.se>
Ämne: Kommunstyrelse

Hej Johan! 
På grund av tidsbrist avsäger jag mig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
 
Med vänliga hälsningar 
Alice Jönsson
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Ystad 2020-01-13 
 

    
Kommunfullmäktige i  Vår referens: Emi Persson 
Tomelilla Kommun Telefon direkt: 0411-82 21 99 
 Mobiltelefon: 0723-966 521 
273 80  TOMELILLA emi.persson@sparbankensyd.se 
  

  

  

  
 
 

 

Sparbanken Syd 
Box 252   271 25 Ystad     Besök Hamngatan 2    Tel 0411-82 20 00    Fax 0411-82 22 50 
Bankgiro 981-3247    Org nr 548000-7425    Styrelsens säte Ystad    www.sparbankensyd.se 
 

Val av huvudmän för Sparbanken Syd 
 
Tomas Talik, av Tomelilla kommun utsedda huvudman, är vald t o m sparbankens stämma 
2020. 
 
Sparbanken Syd hemställer härmed om att kommunfullmäktige förrättar val avseende totalt  
1 huvudman med mandatperiod t o m sparbankens stämma 2024. 
 
Vi emotser ert svar senast 2020-02-29 till 
Sparbanken Syd, att: Emi Persson, Box 252, 271 25  Ystad eller 
emi.persson@sparbankensyd.se  
 
 
Med vänlig hälsning 
Sparbanken Syd 
 
 
Johan Sandberg 
VD 
 
 
 
 
Bifogas: Reglemente för Sparbanken Syd 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 december 2019

Justerandes sign

Kf § 137 Dnr KS 2018/286

Avsägelse från Bitte Ahrland Bocz (L) som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Bitte Ahrland Bocz (L) som ersättare 
i kultur- och fritidsnämnden.

Ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Bitte Ahrland Bocz (L) 
kommer att väljas vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.

Ärendebeskrivning
Bitte Ahrland Bocz (L) har den 26 november 2019 inkommit med avsägelse 
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
  
Beslutsunderlag
Avsägelse från Bitte Ahrland Bocz (L) som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, handlingsid: Ks 2019.3647.
 ___________

Beslutet skickas till:
Bitte Ahrland Bocz (L)
Kultur- och fritidsnämnden
Löneenheten Ystad
Förtroendemannaregistret/Britt Ekstrand
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