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2020/109 194 - 
213

24 Årsredovisning 2019 - Biogas Ystad Österlen ek för 2020/107 214 - 
232

25 Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK)

2019/202 233 - 
258

26 Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM)

2020/127 259 - 
281

27 Svar på motion angående klimatnödläge 2020/23 282 - 
284

28 Svar på motion angående gratis kaffe till 
kommunanställda

2019/206 285 - 
287

29 Svar på motion – Digitalt voteringssystem 2020/58 288 - 
290
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31 Svar på motion angående träd som klimatskal 2020/24 294 - 
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32 Svar på motion - Webbsänd kommunfullmäktige 2020/57 297 - 
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33 Svar på motion om att införa skolresa till 
koncentrations- och  förintelselägret Auschwitz-
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2020/33 302 - 
305
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trogen tjänst inom Daglig verksamhet

2020/11 306 - 
310

35 Svar på motion angående klimatanpassning 2020/21 311 - 
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Kommunfullmäktige
36 Svar på motion - Vita jobb 2020/88 314 - 

318
37 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
1:a kvartalet 2020

2020/100 319 - 
320

38 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 1:a kvartalet 
2020

2020/101 321 - 
322

39 Motion - Offentligt drivna vårdboenden 2020/122 323
40 Motion om språkkrav i svenska för anställning inom 

äldreomsorgen
2020/156 324 - 

325
41 Avsägelse från Kaj Nilsson (SD) som revisor i 

Tomelilla kommun samt lekmannarevisor i 
Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB

2018/286 326

42 Alice Jönsson (C) är inte längre valbar pga flytt 2018/286 327 - 
328

43 Avsägelse från Matilda Björk (C) som ledamot och 
vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

2018/286 329

44 Avsägelse från Walter Borggren (S) som ledamot i 
överförmyndarnämnden och ersättare i valnämnden

2018/286 330

45 Avsägelse från Jonas Olsson (SD) som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden

2018/286 331

46 Nya interpellationer och motioner
47 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
11 september 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 11 september 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 Jantje 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 Anna Axelsson 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 21 september 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. 
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Justering

Föregående justerare var Anette Thoresson (C) och Linda Ekelund (V).

På tur står Magnus Nilson (C) och Anne-Maj Råberg (S).

Justeringssammanträde föreslås till

Fredagen den 2 oktober 2020, kl. 15.00, kommunhuset i Tomelilla
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

  
Sammanställning av motioner per den 7 sep 2020

Motion Kf Ksau Remiss Ksau/
nämnd

Ks Kf Anmärk
ning

Motion angående bin och blommande 
ängar

2019-12-16 2020-01-08 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.

Sbn 2020-04-29
Ksau 2020-05-13

2020-06-03 2020-09-21

Motion angående gratis kaffe till 
kommunanställda

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

Ksau 2020-05-13 2020-06-03 2020-09-21

Motion - Uppmärksamma även lång och 
trogen tjänst inom Daglig verksamhet

2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning och 
vård och 
omsorgsnämnden 
för yttrande.

Ksau 2020-06-24 2020-08-26 2020-09-21

Motion angående klimatanpassning 2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning.

Ksau 2020-08-12 2020-08-26 2020-09-21

Motion angående intern samordning 2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning.

Ksau 2020-09-09 2020-10-07 2020-11-09

Motion angående klimatnödläge 2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning.

Ksau 2020-05-13 2020-06-03 2020-09-21
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Motion angående träd som klimatskal 2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.

SBN 2020-04-29
Ksau 2020-05-13

2020-06-03 2020-09-21

Motion angående att återta lokalvården i 
egen regi

2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion om att införa kommunalt arvode 
för nattvandrare

2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion om att införa skolresa till 
koncentrations- och
förintelselägret Auschwitz-Birkenau

2020-02-10 2020-03-04 Till förvaltningen 
för beredning och 
familjenämnden 
för yttrande.

Fn 2020-05-29
Ksau 2020-06-24

2020-08-26 2020-09-21

Motion – Webbsänd kommunfullmäktige 2020-03-23 2020-04-01 Till förvaltningen 
för beredning och 
kommunfullmäktig
es presidium för 
yttrande

Ksau 2020-06-10 2020-08-26 2020-09-21

Motion – Digital voteringssystem 2020-03-23 2020-04-01 Till förvaltningen 
för beredning och 
kommunfullmäktig
es presidium för 
yttrande

Ksau 2020-05-13 2020-06-03 2020-09-21

Motion – Lokaler till daglig verksamhet 2020-03-23 2020-04-01 Till förvaltningen 
för beredning och 
vård och 

Vonau 2020-08-13
Von 2020-08-27
Ksau 2020-09-23

2020-10-07 2020-11-09
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

omsorgsnämnden 
för yttrande.

Motion – Tillfälligt höjt försörjningsstöd för 
barn

2020-05-04 2020-05-13 Till förvaltningen 
för beredning och 
familjenämnden 
för yttrande.

Tillbakadrag
en av 
motionären 
2020-05-29

Motion – Uppdatering av gamla 
detaljplaner innan nya exploateringar

2020-05-04 2020-05-13 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.

Motion – Vita Jobb 2020-05-04 2020-05-13 Till förvaltningen 
för beredning

Ksau 2020-08-12 2020-08-26 2020-09-21

Motion – Offentligt drivna vårdboenden 2020-09-21

Motion om språkkrav i svenska för 
anställning inom äldreomsorgen

2020-09-21
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning interpellationer per den 20 juli 2020

Interpellation Kf Kf Anmärkning

Interpellation från Sara Anheden (S) till 
familjenämndens ordförande Christer Yrjas 
(C) angående socioekonomisk fördelning i 
skolpengen Ks 2020/29

2020-02-10 2020-03-23 klar

Interpellation från Thony Blomgren (Sd) till 
kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) angående skjutningar och 
eskalerande kriminalitet

2020-05-04 2020-09-21

11



Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 7 september 2020*

Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till 
initiativtagaren

2020-04-14 Medborgarinitiativ – Tydligare 
skyltning till sporthallen

Karl-Peter Bergström Ksau 2020-04-22
SBN 2020-06-26
Ksau 2020-08-12

2020-08-18

2020-04-14 Medborgarinitiativ – Namnförslag 
till sporthallen, Österlenhallen

Karl-Peter Bergström Ksau 2020-04-22
SBN 2020-06-26
Ksau 2020-08-12

2020-08-18

2020-04-14 Medborgarinitiativ – Tavlor med 
hundbajspåsar i Smedstorp

Smedstorps byalag & 
bygdegårdsförening

Ksau 2020-04-22
SBN 2020-06-26
Ksau 2020-08-12, 
återremitterad till SBN.

2020-05-25 Medborgarinitiativ - Behåll och 
modernisera gatubelysningen i 
småbyarna

Jeanette Skog Ksau 2020-06-10
SBN 2020-08-28
Ksau 2020-09-09

2020-05-28 Medborgarinitiativ - Utegym i 
Lunnarp

Chanette Andersson Ksau 2020-06-10
SBN 2020-08-28
Ksau 2020-09-09

2020-06-12 Medborgarinitiativ - Cykel- och 
gångstig norr om Skåne Tranås till 
gamla landsvägen

Sven Knutsson Ksau 2020-06-24
SBN 2020-09-25
Ksau 2020-10-14
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

2020-08-05 Medborgarinitiativ – Sänk tillåten 
hastighet utefter Gårdlösavägen

Sören Andersson Ksau 2020-08-12, 
remitterat till förvaltningen 
för beredning.

2020-09-04 Medborgarinitiativ - Inför övre 
åldersgräns i kommunfullmäktige

Sven Eriksson Ksau 2020-09-09

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 72 Dnr KS 2020/115

Delårsrapport januari-april 2020 - Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till familjenämnden att vid 
kommunstyrelsens möte i augusti redovisa vilka åtgärder nämnden vidtar för 
att nå balans i budgeten samt att lägga tertialrapport 1 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning ska en förenklad tertialuppföljning för perioden 
januari-april lämnas av styrelsen och nämnder. Uppföljningen ska redovisa 
ackumulerat ekonomiskt resultat till och med 30 april samt prognosticerat 
ekonomiskt resultat för helåret.

Prognosen för 2020 är ett resultat på 6,1 mnkr vilket är 10,3 mnkr sämre än 
budget. Den största avvikelsen är det kraftigt nedreviderade skatteunderlaget 
som befaras med anledning av pågående pandemi. Familjenämnden 
prognostiserar ett underskott på 3 mnkr framförallt beroende på ökade 
kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt kommunal 
vuxenutbildning. Samhällsbyggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden 
prognostiserar mindre överskott. 

Måluppfyllelsen bedöms vara god. Avvikelserna beror framförallt på Covid 
19 och dess konsekvenser. 

Riskanalyser och internkontrollplaner har beslutats av nämnderna för 2020 
och uppföljningar har skett i stort sett enligt plan. Åtgärder vid avvikelser har 
vidtagits.

Ekonomiska konsekvenser
Det prognostiserade resultatet innebär att åtgärder måste vidtas för att nå en 
budget i balans. Uppföljning av avvikelser kommer att ske. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 72 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som 
vidtagits. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder som 
vidtagits. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till familjenämnden att vid 
kommunstyrelsens möte i augusti redovisa vilka åtgärder nämnden vidtar för 
att nå balans i budgeten samt att lägga tertialrapport 1 till handlingarna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.1993.
Tertialrapport 1 år 2020 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1994.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Familjenämnden
Socialchef Viweca Thoresson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 75 Dnr KS 2020/95

Medarbetarpolicy Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta medarbetarpolicyn, handlingsid: Ks 
2020.1759.

Ärendebeskrivning
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för arbetsgivaren och 
medarbetarna att utveckla verksamheterna och nå uppsatta mål är en 
medarbetarpolicy ett mycket viktigt styrdokument. 2019 beslutades om en ny 
ledarpolicy som ett första steg för att därefter under hösten inleda en process 
med att arbeta fram en ny medarbetarpolicy för Tomelilla 
kommunförvaltning. Sammantaget är dessa två dokument inte bara 
utvecklings- och målstyrningsdokument utan även ett led i att profilera 
Tomelilla kommun i att vara en attraktiv arbetsgivare och nå de tre 
övergripande målen Hållbar utveckling, delaktighet och egenmakt samt 
trygghet och hälsa.

Processen inleddes genom att samtliga arbetstagare fick tycka till och 
återkoppla kring vilka värdeord som skulle ligga till grund för policyn. För att 
följa den struktur som kommunens ledarpolicy bygger på så beslutades i 
samverkan att även bygga medarbetarpolicyn utifrån samma rubriker vilka är 
Måluppfyllelse, Att Skapa värde, Att samspela, Att leda sig själv och Att vilja 
lyckas.

I processen har även en referensgrupp, bestående av sju 
arbetstagarrepresentanter som anmält sitt intresse, varit delaktiga. 
Kontinuerlig återkoppling har skett i central samverkan där fackliga 
organisationer deltagit med värdefulla synpunkter och förslag på justeringar.

Arbetsgivaren har förhandlat enligt MBL 19 § samt förhandlat enligt MBL 11 
§ gällande arbetsgivarens förslag till medarbetarpolicy där endast positiv 
återkoppling givits från samtliga fackliga organisationer. Justering av 
protokoll från MBL 11 § beräknas vara justerat i maj månad. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 75 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på ekonomin. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på miljön. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar anta medarbetarpolicyn, handlingsid: Ks 
2020.1759.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2020, handlingsid: Ks 2020.1894.
Medarbetarpolicy Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1759.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2020:
Kommunstyrelsen beslutar anta medarbetarpolicyn, handlingsid: Ks 
2020.1759. 
_________

Beslutet skickas till:
HR-chef Johan Lexfors
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Förslag 2020-04-29 

Tomelilla kommuns medarbetarpolicy 
Att hela tiden se till kommuninvånarnas bästa är en självklarhet för oss som jobbar i Tomelilla 
kommun. Vi medarbetare är en viktig drivkraft i kommunens utveckling. Det förutsätter mod 
och vilja att arbeta med förändring och förbättring, att prova nya vägar och arbetssätt men också 
att bevara det välfungerande i det dagliga arbetet med att nå verksamhetens mål. 

Måluppfyllelse 
Vi tar ansvar för att uppnå goda resultat i våra verksamheter. Vi utgår från vår egen 
yrkesskicklighet och kompetens för att uppfylla våra mål på individ-, grupp- och 
verksamhetsnivå. 

Att skapa värde 
Vi skapar värde, inte bara genom vårt eget arbete, utan också genom att synliggöra och fira 
kollegors framgångar och genom att ge stöd och uppmuntran i motgång. 

Vi har ett helhetsperspektiv när vi tar initiativ till förbättringar i såväl stort som smått. Vi utgår 
alltid från kundens fokus och tar till vara på de styrkor, den kraft och initiativ som finns i våra 
verksamheter. 

Att samspela 
Vi skaffar oss förståelse för såväl vårt eget som andras uppdrag, bidrar aktivt till dialog och 
gemensamt lärande och skapar förutsättningar för en helhetssyn. 

Med kunskap och helhetssyn som utgångspunkt bemöter vi kunder och kollegor rättssäkert, med 
respekt och nyfikenhet. 

Att leda sig själv 
Vi är modiga och engagerade. Vi vågar om- och utvärdera metoder, arbetssätt, kulturer och 
samarbeten. Vi är stolta över våra yrken och ser vår egen roll i helheten. Vi vågar också be om 
hjälp och ta emot stöd när det behövs. Vi tar ansvar för att leda oss själva mot ständiga 
förbättringar.   

Att vilja lyckas 
Vi vågar ifrågasätta våra arbetssätt och prova det som är nytt. Vi ser motgångar som en källa till 
lärande. Tillsammans med kollegor och chefer utvecklar vi vår kompetens och hittar nya vägar 
för att uppnå goda resultat. 
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 Granskningsrapport 2019 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun granskat om 
kommunstyrelsen (fram till och med halvårsskiftet 2019) och samhällsbyggnadsnämnden (från 
och med halvårsskiftet 2019 och framåt) bedriver en ändamålsenlig måltidsverksamhet för 
kommunens brukare och elever.  
 
Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i måltidsverkstans organisation vad gäller den 
dagliga verksamheten. Under kommunstyrelsen uppfattades inte ansvarsfördelningen som 
tydlig i och med att måltidsverkstans verksamhetschef arbetade under kultur- och 
fritidsnämnden samtidigt som kommunstyrelsen var ansvarig för måltidsverkstan. Efter bytet 
till samhällsbyggnadsnämnden uppfattas styrningen kunna ha bättre förutsättningar eftersom 
måltidsverkstans verksamhetschef arbetar under samma nämnd som måltidschefen. Under 
kommunstyrelsens ledning har uppföljningen av måltidsverkstan inte varit regelbunden. Hur 
detta fungerar under samhällsbyggnadsnämnden är ännu för tidigt att uttala sig om. 
 
Vad gäller kommunstyrelsens uppföljning av verksamhetens hantering av måltidsgästernas 
synpunkter anser vi att den skulle kunna förbättras genom att den dokumenteras. 
Dokumentering av hur synpunkterna bidrar till ändringar i matsedeln skulle förenkla 
uppföljningen av densamma. 
 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 

 Inom ramen för måltidsverkstans verksamhet finns elva tillagningskök samt 
Österlenbadets kafeteria. 

 I ledningen för måltidsverkstan sitter måltidschefen tillsammans med en samordnare. 
Måltidsverkstan har därutöver en controller som ansvarar för den ekonomiska 
uppföljningen.  

 Mellan 2014 och till och med juni 2019 var kommunstyrelsen ansvarig för 
måltidsverkstan. Under samma period tillhörde måltidsverkstan organisatoriskt kultur- 
och fritidsförvaltningen som arbetar under kultur- och fritidsnämnden. 

 Från och med juli 2019 är samhällsbyggnadsnämnden ansvarig för måltidsverkstan. 
Måltidsverkstan ingår sedan dess i teknik- och serviceenheten som är en del av 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 Det görs regelbundna undersökningar med syfte att synliggöra måltidsgästernas 
synpunkter avseende kosten. 

 Dessa undersökningar ligger enligt uppgift till grund för förändringar av måltidsutbudet 
för elever och äldre. På vilket sätt förändringarna görs dokumenteras inte.  
 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:  
 

 inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, samt  
 dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och vilka åtgärder som vidtas 

med anledning av detta. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt sitt reglemente ansvar för måltidsfrågor i kommunen 
och dess utveckling. Ansvaret för måltidsfrågorna flyttades från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden genom kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2019 om 
ändringar av reglementena. Förändringen skedde med anledning av förvaltningens 
omorganisation, vilken medförde att måltidsverkstan flyttades till den nya teknik- och 
serviceenheten. Det sågs som en naturlig följd att även flytta ansvaret för verksamheten till 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Mot bakgrund av omorganisationen och att verksamheten redovisade ett underskott om 1,9 
mnkr för 2018 har revisorerna bedömt måltidsverksamheten av särskilt intresse att granska.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har bedrivit och 
samhällsbyggnadsnämnden bedriver en ändamålsenlig måltidsverksamhet för kommunens 
brukare och elever. 

I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras: 

 Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning i måltidsverksamhetens organisation? 

 Är återrapporteringen till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden avseende 
kostverksamhetens resultat tillräcklig?  

 Genomförs tillräcklig uppföljning för att säkerställa att måltidsverksamheten bedrivs inom 
givna budgetramar?  

 Följer kommunstyrelsen upp att måltidsverksamheten vidtar åtgärder efter 
måltidsgästernas synpunkter och val? 

1.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har 
genomförts med måltidschefen, måltidsverkstans tidigare controller, samhällsbyggnadschefen 
och chefen för teknik och service som är måltidsverkstans verksamhetschef.  

Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen för perioden januari till och med juni 2019 samt 
samhällsbyggnadsnämnden för juli 2019 till december 2019. 

1.4. Revisionskriterier 

Kommunallagen 6 kap.  

Av kommunallagens 6 kapitel framgår bland annat att nämnderna ska besluta i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor se de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna 
ska inom sina områden ansvara för att verksamheterna bedrivs i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. De ska även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
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2. Granskningsresultat 

2.1. Ansvar och roller 

2.1.1. Iakttagelser 

Riktlinjer för matverksamheten 2019 

Det finns för kommunen utarbetade riktlinjer för matverksamheten fastställda av 
kommunstyrelsen den 28 augusti 2019. Enligt dessa riktlinjer ansvarar kommunstyrelsen och 
nämnderna ”…för att det finns förutsättning enligt lagstiftning och nationella riktlinjer att följa 
riktlinjerna för matverksamheten”. Enligt riktlinjerna ansvarar verksamhetschef för kvalitet, 
säkerhet och uppföljning av verksamheten. Därtill ansvarar kommunens kostchef för en 
varierad matsedel, matproduktion, näringsinnehåll, livsmedelsupphandling och kökspersonal. 
Kostchefen är därtill ytterst kvalitetsansvarig för hantering av livsmedel. Enligt riktlinjerna är 
målsättningen att genom goda och näringsriktiga livsmedel förebygga ohälsa och skapa en 
säker kost som anpassas efter matgästens behov vad gäller mängd, näring, konsistens och 
intolerans/allergi. Ytterligare en målsättning är att matsvinnet ska minimeras. Uppföljning av 
aktiviteterna ska enligt riktlinjerna ske årligen. 

Kommunstyrelsen 

Av intervjuer framkom att kommunstyrelsen tog över ansvaret för måltidsfrågor från kultur- och 
fritidsnämnden år 2014. Trots förändringen fortsatte verksamheten att vara en del av kultur- 
och fritidsförvaltningen. Detta innebar att måltidschefens närmsta chef var chef på kultur- och 
fritidsförvaltningen, men att ansvaret för verksamheten låg på kommunstyrelsen. Av intervjuer 
framkommer att denna ansvarsuppdelning uppfattades som otydlig eftersom ansvarig nämnd 
för måltidsverkstan och måltidsverkstans verksamhetschef skilde sig åt. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sedan samhällsbyggnadsnämnden tog över ansvaret för måltidsverkstan ingår 
måltidsverkstan i samhällsbyggnadsförvaltningen. Måltidsverkstan ingår numera i teknik- och 
serviceenheten. Verksamhetschefen för måltidsverkstan är således teknik- och servicechefen 
och samhällsbyggnadschefen ansvarar för målrapporteringen till nämnden. Av intervjuerna 
framkom att måltidsverkstan har, tillsammans med teknik- och serviceenheten, sett över sina 
mål inför 2020. 

Ansvar och roller i det operativa arbetet 

Kommunens kostverksamhet har benämningen måltidsverkstan. Måltidschefen är chef över 
måltidsverkstan och ansvarar för tillagningsköken och matsedeln. Vidare är måltidschefen 
logistiksamordnare mellan varudistributören och kommunerna Ystad, Simrishamn och 
Tomelilla.  Måltidsverkstan omfattar elva tillagningskök och Österlenbadets kafeteria. Fram till 
och med den sista oktober 2019 ingick även kommunhusets kafeteria i måltidsverkstan. I 
måltidschefens ledningsgrupp finns en samordnare på 25 procent. Resterande 75 procent av 
sin tjänst arbetar samordnaren som kock. Måltidsverkstans ekonomi följs regelbundet upp av 
en controller. 
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Det har upprättats riktlinjer för kommunens matverksamhet. Riktlinjerna finns tillgängliga 
digitalt. Riktlinjerna ska revideras en gång per mandatperiod. Av riktlinjerna framgår de mål 
och riktlinjer alla verksamheter i kommunen som tillhandhåller måltider ska förhålla sig till. Av 
intervjuerna framkom att det inte har varit tydligt för vissa verksamheter att riktlinjerna även 
gäller dem. Det har bland annat hänt att skolchefer trott att riktlinjerna endast gällde 
måltidsverkstan. Exempelvis ska det enligt uppgift ha funnits läsk på en skola eftersom 
skolchefen inte var medveten om att riktlinjerna förbjöd detta. Vilka befattningar i kommunen 
som har ansvar för vilka delar av matverksamheten framgår av riktlinjerna. 

2.1.2. Bedömning 

Under kommunstyrelsens ledning var roll- och ansvarsfördelningen avseende 
måltidsverkstans politiska och förvaltningsmässiga styrning otydlig. Detta berodde på att 
måltidsverkstan arbetade inom kultur- och fritidsförvaltningen, en förvaltning som 
kommunstyrelsen inte hade ansvar för enligt reglemente.  
 
Genom beslutet att förändra verksamhetens tillhörighet så att den speglar den politiska 
organisationen förtydligas ansvarsutkrävandet. Det kan även förenkla styrningen och 
uppföljningen av verksamheten. Det är dock svårt att göra en bedömning av hur uppföljning 
och styrning fungerar efter skiftet till samhällsbyggnadsnämnden på grund av att omställningen 
fortfarande är relativt ny. 
 
Måltidsverkstans dagliga verksamhet bedöms ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Dock 
har det av intervjuer framkommit att det inte har varit tydligt för samtliga verksamheter som 
hanterar mat att det finns riktlinjer att följa. I detta avseende kan det finnas ett behov av att 
informera verksamheterna om de befintliga riktlinjerna. 

2.2. Undersökning av måltidsgästernas synpunkter  

2.2.1. Iakttagelser 

Måltidsverkstan utför undersökningar för att få en uppfattning om måltidsgästernas synpunkter 
gällande maten. Undersökningarna genomförs på olika sätt beroende på vilka grupper som 
undersöks.  
 
Till hemtjänsttagare skickas enkäter ut vilket ger brukarna en chans att ge sina åsikter kring 
maten. Enkätundersökningen genomförs vartannat år. I enkäterna ställs frågor om smak, 
utbud, konsistens och leveranstid (leveranstid gäller endast för hemtjänsten). Tidigare har 
insamlingen av enkäter gjorts manuellt, men enligt uppgift ska verksamheten framöver 
använda sig av ett enkätverktyg. Resultatet från undersökningarna redovisas enligt uppgift för 
vård- och omsorgsnämnden samt för kommunstyrelsen. På äldreboenden erbjuds två typer av 
möten: matmöten, då måltidsombud1 närvarar, och boenderåd, där de boende medverkar. 
Dessa möten hålls flera gånger per år. Det sker ingen dokumentation av matmötena men det 
framhålls vid intervjun att det leder till förändringar av matsedeln. 
 
På skolor ställs det under perioder fram maskiner med färgglada knappar som föreställer 
ledsna och glada smileys. Data över hur många som tryckt på vilken knapp samlas in och 
analyseras av företaget som tillhandahåller maskinerna. Utöver undersökningarna finns även 
matråd. Varje skola har matråd två gånger per termin. På vissa skolor är det skolsköterskan 

                                                
1 Anställd som har samlat in de boendes synpunkter. 
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som har ansvaret för matrådet och på andra skolor är det pedagoger. På matråden medverkar 
ansvarig personal (skolsköterska eller pedagog), kökspersonal och en eller två elever från 
varje klass. Måltidschefen deltar vid de flesta matråden. Vid matråden får eleverna säga vad 
de tycker om maten och berätta vad de önskar för mat i framtiden. Då ges också möjlighet att 
förklara för barnen varför vissa rätter inte serveras eller varför de inte serveras i så hög 
utsträckning som barnen vill. Matrådsmöten dokumenteras ute på skolorna och skickas till 
köket. Dokumenten delges inte som rutin till måltidschefen. Av intervjuerna framkom att 
matråden bidrar till förändringar i matsedeln. Hur förändringarna görs och vad som föranlett 
förändringarna dokumenteras inte. Måltidschefen har även uppmuntrat barn att skicka e-post 
till henne med önskemål om rätter vilket i vissa fall lett till förändringar i matsedeln. 

Uppföljning av synpunkter till kommunstyrelsen 

Av intervjuerna framkom att under tiden som verksamheten låg under kommunstyrelsen har 
kommunstyrelsens arbetsutskott muntligen tagit del av uppföljning av måltidsgästernas 
synpunkter. I protokollen kan vi utläsa att kultur- och fritidschefen och måltidschefen har 
föredragit för kommunstyrelsens arbetsutskott under 2019 men det går inte att utläsa att de 
har tagit del av information som avser måltidsgästernas synpunkter. 

Uppföljning av synpunkter till samhällsbyggnadsnämnden 

Vad gäller information om måltidsgästernas synpunkter till samhällsbyggnadsnämnden har 
detta ännu inte skett. Måltidschefen har dock varit hos samhällsbyggnadsnämnden sedan 
verksamheten togs över av nämnden och presenterat verksamheten. 

2.2.2. Bedömning 

Det är positivt att måltidverkstan genom undersökningar och möten ger elever och brukare en 
chans att ge synpunkter på kosten. Undersökningarna leder enligt uppgift till förändringar i 
matsedeln, vilket också bedöms vara positivt. Hur denna förändring görs dokumenteras dock 
inte, vilket vi ser som en brist. Detta leder till svårigheter att följa upp hur väl måltidsverkstan 
säkerställer att önskemål och synpunkter förändrar utbudet även om det har skett en muntlig 
återrapportering till kommunstyrelsen. Om det sker en dokumentation kring måltidsgästernas 
synpunkter och förändringarna av dem kommer återrapporteringen till nämnden också att 
förenklas. 

2.3. Uppföljning och återrapportering 

2.3.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen 

Av intervjuerna framkom att det sedan år 2016 finns en controller som följer upp 
måltidsverkstans ekonomi. Fram till halvårsskiftet 2019 hade controllern och måltidschefen 
enligt uppgift månatliga uppföljningar av verksamhetens ekonomi. Av kommunikation med 
controllern framkom att hen lämnade ekonomiska uppföljningar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott från år 2018 och framåt. Detta gjordes ungefär varannan månad samt vid delår 
och helår. Av kommunstyrelsens protokoll framgår att även de tagit del av de ekonomiska 
uppföljningarna. Den sista rapporten som gjordes innan bytet från kommunstyrelsen till 
samhällsbyggnadsnämnden lämnades in i april 2019.  
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Under våren 2019 gjordes en genomlysning av måltidsverkstan av dess dåvarande controller. 
Den presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott i juni samma år. Av genomlysningen 
framgår att kvaliteten på maten i kommunen är hög. 
 
För 2018 redovisade verksamheten ett underskott om 1,9 mnkr. Av intervjuerna framkom att 
controllern och måltidschefen förstod redan när budgeten sattes för året att den inte skulle 
vara tillräcklig. Av delårsrapporten 2018 går att utläsa att verksamheten skulle gå med 
underskott. För att minska kostnaderna valde verksamheten att inte återsätta en vakant tjänst 
på 50 procent. Verksamheten fick inte några tillskjutna medel 2018 för att få en budget i balans. 
Inför 2019 var förutsättningarna bättre eftersom måltidsverkstan fick en utökning om 600 tkr 
extra i sin budget från kommunfullmäktige.  
 
Volymbestämningen av mat fungerar på så sätt att skolor och äldreomsorg gör en 
grundbeställning i september under innevarade år till måltidsverkstan för nästkommande år. 
Dessa beställningar ligger till grund för måltidsverkstans budget. Kunderna betalar endast för 
det som levereras och köparen (verksamheter såsom förskola, skola, hemtjänst och särskilt 
boende) debiteras månadsvis av måltidsverkstan. Beställningen är således ett uppskattat mått 
för hur mycket som faktiskt ska produceras och säljas det kommande året. Från och med 2019 
finns det ett nytt krav om att det ska finnas skriftliga avtal mellan parterna. I bilagan till avtalen 
ska det framgå vad portionspriserna är och hur stora volymer det rör sig om. I bilagan framgår 
även de årliga prisjusteringarna. Justeringarna görs efter index och antagna 
budgetförutsättningar för det givna året. Prishöjningar för personalkostnader och övriga 
kostnader sker med uppräkning enligt budgetförutsättningar och prishöjningar avseende 
livsmedelskostnader sker enligt KPI-index för huvudgruppen ”Livsmedel och alkoholfria 
drycker”. 
 
Enligt riktlinjerna för matverksamheten ska uppföljning av genomförda utbildningar och 
aktiviteter i enlighet med målen årligen redovisas för ansvarig nämnd. Av intervjuerna framkom 
att måltidsverkstan inte har följts upp regelbundet av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har 
vid vissa tillfällen kallat in måltidschefen och i andra fall har måltidschefen bett om att få 
avrapportera exempelvis resultat från enkätundersökningar. Avrapporteringen har enligt 
uppgift genomförts muntligt och inget skriftligt har överlämnats till kommunstyrelsen. 
Uppföljningen av verksamheten gjordes enligt uppgift av kultur- och fritidschefen. Inte heller 
dessa uppföljningar har varit regelbundna.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Måltidschefen har sedan halvårsskiftet varit på samhällsbyggnadsnämnden vid två tillfällen för 
avrapportering. Genomlysningen av måltidsverkstan som presenterades för 
kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2019 har kompletterats med en skrivelse av 
samhällsbyggnadsnämnden. Kompletteringen behandlades vid nämndens möte i oktober 
2019.  
 
Sedan några månader tillbaka arbetar en ny controller för måltidsverkstan. Av intervjuerna 
framkom att den nya controllern inte hunnit upprätta rutiner för den ekonomiska uppföljningen 
ännu. Vid granskningens genomförande har en ekonomisk uppföljning gjorts sedan bytet av 
controller. Planen är enligt uppgift att de ekonomiska uppföljningarna ska ske regelbundet.  
 
Innevarande år är budget för måltidsverkstan enligt uppgift i balans inom alla områden förutom 
kommunens kafeteria. Från och med den 1 november 2019 tillhör inte kafeterian 
måltidsverkstan längre.  
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Utmaningar 
Av intervjuerna framkom att måltidschefen ser utmaningar kring att upprätthålla en god 
matkvalitet samtidigt som livsmedelspriserna ökar mer än konsumentprisindex. Enligt 
riktlinjerna ska verksamheten sträva efter att maten ska vara lokalproducerad och ekologisk, 
men det saknas enligt uppgift budget för att uppnå detta. Det finns därutöver utmaningar att 
budgetera rätt för hemtjänsten då det inte är ett på förhand givet antal som ska förses med 
mat. Av intervjuerna framkom att ansvariga politiker inte har velat försämra kvaliteten på 
kosten. Därmed har det enbart varit möjligt att få ner kostnaderna genom att skära ner på 
personalen. Personalkostnaderna är dock enligt uppgift redan låga och det är därför svårt att 
få ner kostnaderna ytterligare. 

2.3.2. Bedömning 

Avseende den ekonomiska uppföljningen anser vi att den har skötts på ett tillräckligt sätt då 
det regelbundet lämnats rapporter till kommunstyrelsen angående verksamhetens ekonomi. 
Kommunstyrelsen har varit medveten om verksamhetens underskott och har tagit del av 
underlag för att kunna vidta åtgärder. Däremot är bedömningen att kommunstyrelsen inte 
följde upp verksamhetens måluppfyllelse på ett tillräckligt sätt under tiden som det var deras 
verksamhetsansvar. 
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3. Sammanfattande bedömning 

Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i måltidsverkstans organisation vad gäller den 
dagliga verksamheten. Under kommunstyrelsen uppfattades inte ansvarsfördelningen som 
tydlig i och med att måltidsverkstans verksamhetschef arbetade under kultur- och 
fritidsnämnden samtidigt som kommunstyrelsen var ansvarig för måltidsverkstan. Efter bytet 
till samhällsbyggnadsnämnden uppfattas styrningen kunna ha bättre förutsättningar eftersom 
måltidsverkstans verksamhetschef arbetar under samma nämnd som måltidschefen. Under 
kommunstyrelsens ledning har uppföljningen av måltidsverkstan inte varit regelbunden. Hur 
detta fungerar under samhällsbyggnadsnämnden är ännu för tidigt att uttala sig om. 
 
Vad gäller kommunstyrelsens uppföljning av verksamhetens hantering av måltidsgästernas 
synpunkter anser vi att den skulle kunna förbättras genom att den dokumenteras. 
Dokumentering av hur synpunkterna bidrar till ändringar i matsedeln skulle förenkla 
uppföljningen av densamma. 
 

Revisionsfrågor Svar 

Finns det en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning i 
måltidsverksamhetens organisation? 

 

Ja. I det dagliga arbetet är ansvarsfördelningen tydlig. 
Under kommunstyrelsens ledning var inte 
ansvarsfördelningen tydlig för måltidschefen. I och 
med bytet till samhällsbyggnadsnämnden har 
ansvarsfördelningen förtydligats. 

Genomförs tillräcklig uppföljning för att 
säkerställa att måltidsverksamheten 
bedrivs inom givna budgetramar? 

 

Ja, genom den ekonomiska uppföljningen som har 
lämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Formerna för samhällsbyggnadsnämndens 
ekonomiska uppföljning av måltidsverkstan har vid 
tiden för granskningen inte kommit på plats, men det 
har genomförts en uppföljning av ekonomin. 

Följer kommunstyrelsen upp att 
måltidsverksamheten vidtar åtgärder 
efter måltidsgästernas synpunkter och 
val? 

 

Delvis. Kommunstyrelsen har följt upp resultatet från 
måltidsgästernas synpunkter. Uppföljningarna har 
dock inte varit regelbundna eller dokumenterade. 

Är återrapporteringen till 
kommunstyrelsen avseende 
kostverksamhetens resultat tillräcklig? 

 

Delvis, kommunstyrelsens uppföljning av 
verksamhetens kostnader har varit tillräcklig men vad 
gäller verksamhetens mål har uppföljningen inte varit 
lika tydlig. Sedan samhällsbyggnadsnämnden tog 
över ansvaret har måltidschefen varit på 
samhällsbyggnadsnämnden vid två tillfällen. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:  
 

 inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, samt  
 dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och vilka åtgärder som vidtas 

med anledning av detta. 
 

Tomelilla den 20 februari 2020 

Negin Nazari   Stella Säfström 
EY     
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Måltidschef - Ingela Dejenfelt  

 Controller - Annica Dyverdahl Winding 

 Samhällsbyggnadschef - Niklas Sommelius 

 Chef för teknik och service - Ulrika Olsson 

 
Dokument: 
 
 Riktlinjer för matverkstan 2018 och 2019 

 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

 Genomlysning av måltidsverkstans verksamhet 2019 

 Budget 2019 och utfall per måltidsenhet 

 Verksamhetsplan kultur och fritid 2019 

 Protokoll från KSAU 2017 – 2019 

 Bilaga avtal volymer och pris vård och omsorg 

 Bilaga avtal volymer och pris vård och barn och ungdom  

 Presentation KSAU 27 mars 2019 

 Delårsrapport och bokslut 208 

 Statistik 2015 – 2018  

 Kommunstyrelsens reglemente 2019 (fastställd av KF den 17 september 2018, gäller från 
och med 1 januari 2019) 

 Kultur- och fritidsnämndens reglemente 2019 (fastställd av KF den 17 september 2018, 
gäller från och med 1 januari 2019) 

 
 
 
 
 

49



TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2020

Justerandes sign

Sbn § 27 Dnr SBN 2020/73

Granskning av måltidsverkstan

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta yttrandet avseende granskningen av 
Måltidsverkstan från Ernst & Young. 

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun 
granskat måltidsverkstan. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen har bedrivit och samhällsbyggnadsnämnden bedriver en 
ändamålsenlig måltidsverksamhet för kommunens brukare och elever. 
Den sammanfattande bedömningen att det finns en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning i måltidsverkstans organisation vad gäller den dagliga 
verksamheten. Under kommunstyrelsen uppfattades inte ansvarsfördelningen 
som tydlig i och med att måltidsverkstans verksamhetschef arbetade under 
kultur- och fritidsnämnden samtidigt som kommunstyrelsen var ansvarig för 
måltidsverkstan. Efter bytet till samhällsbyggnadsnämnden uppfattas 
styrningen kunna ha bättre förutsättningar eftersom måltidsverkstans 
verksamhetschef arbetar under samma nämnd som måltidschefen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna 
samhällsbyggnadsnämnden att: 
- inkludera verksamheten i nämndens mål och uppföljning, samt 
- dokumentera resultatet av måltidsgästernas synpunkter och vilka 
åtgärder som vidtas med anledning av detta.

Förvaltningen, genom enhetschef Teknik och service Ulrika Olsson, framför 
följande:
Vi har tagit del av granskningsrapporten från Ernst & Young och anser 
att den är saklig och tydlig.
Utifrån granskningsresultat från revisorerna kommer måltidsverkstaden ingå i 
den ordinarie ekonomiska uppföljningsprocessen.
Menar revisorerna att måltidsverkstan ska ha ett eget mål i 
samhällsbyggnadsnämnden ställer sig förvaltningen ytterst tveksamma till 
detta, men om revisorerna menar att målen ska inkluderas i nämndens mål 
ställer vi oss positiva till detta. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 april 2020

Justerandes sign

§ 27 forts.

Enkätundersökningen genomförs bland de äldre genom pappersenkät med 
samma frågeställning gång till gång. För barnen har vi en maskin med ledsna 
och glada smileys som barnen trycker på i samband med måltiden. 
Denna maskin alternerar mellan skolorna under året. Utifrån dessa resultat 
får vi kundnöjdheten. Måltidsverkstan medverkar även vid matråd och tar del 
av ev synpunkter. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta yttrandet avseende granskningen 
av Måltidsverkstan från Ernst & Young. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef Teknik och service Ulrika Olsson, handlingsid: 
Sbn 2020.1021.
Granskningsrapport måltidsverkstan, handlingsid: Sbn 2020.550.
Granskning av måltidsverkstan, handlingsid: Sbn 2020.549.
Granskning av måltidsverkstan, handlingsid: Sbn 2020.548.
_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

Ks § 99 Dnr KS 2020/118

Informationsärende - Ordförandebeslut angående ny 
lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med en skrivelse till 
Tomelilla kommun om ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. Lagen är inte antagen ännu men ska om den antas gälla 1 
juli till den 31 december 2020.

Förslaget innebär att kommunerna får tillsynsansvaret för den nya lagen. 
Miljöförbundet lägger fram två alternativa förslag, antingen att varje kommun 
själv genomför tillsynen eller att kommunerna beslutar att överföra 
tillsynsansvaret till miljöförbundet. 

Tomelilla kommun ser inte det som ett alternativ att själv genomföra denna 
tillsyn. Miljöförbundet har betydligt bättre möjligheter att klara av det 
eftersom de utför tillsyn på flera andra områden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan vid sitt sammanträde 
den 10 juni 2020, ksau § 143/2020, och beslutade då att uppmana 
kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) att fatta ett 
ordförandebeslut om att överföra tillsynsuppgifterna som följer av lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.

Ekonomiska konsekvenser
Staten avser tillskjuta 75 mnkr för de utökade tillsynsuppgifterna för 
kommunerna. Den del av statens medel som tillfaller Tomelilla kommun bör 
överföras till miljöförbundet om det är de som genomför tillsynen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 99 forts.

Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt att tillsyn sker på aktuella 
serveringsställen.

Miljöperspektivet
Frågan berör inte miljön nämnvärt.

Uppföljning
Lagen är tillfällig och ska gälla 1 juli till 31 december 2020. Om inte lagen 
förlängs så avslutas miljöförbundets uppdrag automatiskt vid årsskiftet.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/2020, handlingsid: Ks 2020.2296.
Ordförandebeslut angående ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen, handlingsid: Ks 2020.2159.
Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, handlingsid: Ks 
2020.2068.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 143/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppmana kommunstyrelsens 
ordförande Leif Sandberg (C) att fatta ett ordförandebeslut om att överföra 
tillsynsuppgifterna som följer av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 147/2020:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

Ks § 100 Dnr KS 2020/151

Informationsärende - Ordförandebeslut om 
eldningsförbud i Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syd har åtagit sig uppgiften att bevaka brandriskprognoser 
i egenskap av ledning genom RC Syd. Prognos redovisas av Inre befäl 
måndagar och torsdagar varje vecka. Prognosen görs enligt FWI-modellen 
(baseras på indata om luftfuktighet, vindhastighet, markfuktighet mm). FWI-
värdena presenteras genom brandriskindex.

I den prognos som presenterades idag den 17 augusti 2020 har Tomelilla 
kommun brandriskindex 5E under tre dagar i rad. Enligt rekommendationen 
ska kommunen fatta beslut om eldningsförbud när brandriskindex ligger på 
5E under tre dagar.

Eftersom beslut om eldningsförbud är synnerligen brådskande fattar jag med 
stöd av kommunallagen 6 kap 39 § ett ordförandebeslut om att införa 
eldningsförbud i Tomelilla kommun. Detta ska gälla från och med den 18 
augusti 2020 och gäller fram till beslut om föreskriftens upphävande.

Föreskriften:

Tomelilla kommun meddelar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor följande.

I Tomelilla kommun är det förbjudet att elda utomhus.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 100 forts.

Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Förbudet 
omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast 
bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som innefattar 
användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta 
arbeten i skog och mark. Förbudet gäller även iordningställda grillplatser. 
Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt 
kan spridas vidare i terrängen.

Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt med grillar på ben 
eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Grillen ska placeras på 
ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart 
material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden. OBS 
engångsgrillar får inte användas.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som 
fattat beslut om denna föreskrift.

Denna föreskrift gäller från och med den 18 augusti 2020 fram till beslut om 
föreskriftens upphävande.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet 
kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor.

Mer information eller uppdateringar om eldningsförbudet hittar du på 
www.tomelilla.se, på länsstyrelsen Skånes hemsida och på krisinformation.se.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut – om eldningsförbud i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 
2020.2486.
_________
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1 (2)

Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande
Direkt  
Mobil 0709958250
leif.sandberg@tomelilla.se

Tomelilla den 21 augusti 2020 Dnr KS 2020/151

Kommunstyrelsen

Ordförandebeslut om upphävande av eldningsförbud 
i Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens ordförandes beslut
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) beslutar, med stöd av 
kommunallagen 6 kap 39 §, att med stöd av 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor meddela att från och med fredagen den 
21 augusti 2020 upphävs eldningsförbudet i Tomelilla kommun.

Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Syd har åtagit sig uppgiften att bevaka 
brandriskprognoser i egenskap av ledning genom RC Syd. Prognos 
redovisas av Inre befäl måndagar och torsdagar varje vecka. Prognosen 
görs enligt FWI-modellen (baseras på indata om luftfuktighet, 
vindhastighet, markfuktighet mm). FWI-värdena presenteras genom 
brandriskindex.

I den prognos som presenterades torsdagen den 20 augusti 2020 
rekommenderas att tidigare beslutat eldningsförbud i Tomelilla kommun 
upphävs.

Beslutet om att upphäva eldningsförbudet innebär att det återigen är 
tillåtet att elda utomhus, men Tomelilla kommun uppmanar ändå om att 
iaktta försiktighet. 

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för 
brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Om 
du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. 
Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd 
från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka 
elden.

Upphävandet av eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.
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2 (2)

Eftersom beslut inte bör avvaktas fattar jag med stöd av kommunallagen 6 
kap 39 § ett ordförandebeslut om att upphäva eldningsförbudet.

Mer information eller uppdateringar om eldningsförbudet hittar du på 
www.tomelilla.se, på länsstyrelsen Skånes hemsida och på 
krisinformation.se.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C), 21 
augusti 2020.

Kommunledningskontoret

Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Länsstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 80 Dnr KS 2020/86

Interpellation från Thony Blomgren (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) 
angående skjutningar och eskalerande kriminalitet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att 
ges vid nästa fullmäktigesammanträde den 22 juni 2020.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har i interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Leif Sandberg (C) framfört följande: 

”Under senare tid har det skett ett flertal mycket allvarliga kränkningar på 
vårt frihetliga demokratiska samhälle och vårt sätt att leva i form av flera 
mordförsök och skjutningar på öppen gata i centrala Tomelilla. Detta har 
bland annat inträffat mitt på blanka eftermiddagen några 10-tal meter från en 
av kommunens största skolor med småbarn från förskoleklass.

Denna exceptionellt grova brottslighet har förbigåtts av vårt kommunala 
styre med kompakt tystnad. Det handlar absolut inte längre om s.k. 
”Upplevd otrygghetskänsla” eller för den delen en ”Ökad 
anmälningsbenägenhet”, utan detta är faktum och medborgarna är med rätta 
oroliga.

Frågorna är lika självklara som uppenbara.
 Planerar styret för någon form trygghetshöjande åtgärder, vad består 

dessa i så fall i?
 Planerar styret för relevant information ifråga om exempelvis skydds- 

och säkerhetstänk, trygghetsskapande, beteendefrågor eller annat till 
berörda i allmänhet och till oroade målsmän med småbarn i 
synnerhet?

 Planerar styret några konkreta fysiska säkerhetsåtgärder?
 Dvs, kan medborgarna framöver förvänta sig handlingskraft och 

kraftsamling från sin kommunala ledning i fråga om den rådande 
eskalerande grova brottsligheten?”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 80 forts.
  
Beslutsunderlag
Interpellation från Thony Blomgren (SD) till kommunstyrelsens ordförande 
Leif Sandberg (C) angående skjutningar och eskalerande kriminalitet, 
handlingsid: Ks 2020.1608.
_________

Beslutet skickas till:
Leif Sandberg (C)
Thony Blomgren (SD)
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

Ks § 101 Dnr KS 2020/119

Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 15 februari, 22 
mars, 3 maj, 21 juni, 20 september, 1 november och 6 december 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma 
platsen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på 
anslagstavlan på kommunens hemsida.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kommunallagen 5 kap. 12 § överlämnas härmed förslag till 
sammanträdeslista för kommunfullmäktige 2021.

Utgångspunkten är att hålla sammanträde med kommunfullmäktige var sjätte 
vecka liksom under 2020. Det innebär fyra sammanträden under våren och 
tre under hösten, dvs. sju totalt under 2021 (sex under 2020, sju under 2019).

När kommunstyrelsen och nämnderna fastställer sina sammanträdesplaner 
ska helgdagar undvikas och skollov bör undvikas. De lov och helgdagar som 
kan inverka på mötesplaneringen för 2021 är: Sportlov 22-26 februari, 
påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, Kristi Himmelsfärdslov 13-
14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 25-29 oktober.

Kommunfullmäktige föreslås ha sina sammanträden förlagda till måndagar, 
enligt följande:

- 15 februari 
- 22 mars 
- 3 maj
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 101 forts.

- 21 juni 
- 20 september
- 1 november
- 6 december

Kommunfullmäktiges sammanträden startar i normalfallet kl. 19.00. 
Budgetsammanträdet den 21 juni föreslås dock starta kl. 15.00. Det står 
kommunfullmäktiges presidium fritt att vid behov tidigarelägga 
sammanträdestiden.

Sammanträdesplanen ska inte uppfattas som kallelse till sammanträde. 
Särskild kallelse kommer att utsändas minst tio dagar före varje 
sammanträde. Ledamot som blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde 
ska meddela detta till kansliavdelningen så snart som möjligt, gärna 
omgående efter kallelsen har mottagits. Även ersättare kan med fördel 
meddela förhinder till kansliavdelningen.

Kommunfullmäktiges presidium föreslås få besluta om plats för fullmäktiges 
sammanträden under 2021.

Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på Tomelilla kommuns 
officiella digitala anslagstavla.

Kommunstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar beslutar om sina 
sammanträdesplaner för 2021. Samråd med kanslienheten bör dock ske 
innan beslut om sammanträdesdagar fattas.

Inriktningen för 2021 är liksom 2020 att justerat protokollsutdrag alltid ska 
kunna skickas med nästa sammanträdesnivås ordinarie kallelse. Det innebär 
exempelvis att kommunstyrelsen behöver hålla sina sammanträden i så god 
tid att protokollet hinner bli justerat före utskicket till kommunfullmäktige. 
Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kansliet till handa 
senast nio dagar före sammanträdet.

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende får 
bli akut på grund av dålig planering.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 101 forts.

Kommunstyrelsen antar sin sammanträdesplan för 2021 den 7 oktober 2020 
och kommunstyrelsens arbetsutskott antar sin sammanträdesplan för 2021 
den 14 oktober 2020. Därefter kan nämnder och övriga utskott fatta beslut 
om sina sammanträdesplaner för 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 15 februari, 22 
mars, 3 maj, 21 juni, 20 september, 1 november och 6 december 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma 
platsen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på 
anslagstavlan på kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160/2020, handlingsid: Ks 2020.2447.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 160/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar att hålla sammanträden den 15 februari, 22 
mars, 3 maj, 21 juni, 20 september, 1 november och 6 december 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges presidium får bestämma 
platsen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden ska tillkännagivas på 
anslagstavlan på kommunens hemsida.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Justerandes sign

Ks § 102 Dnr KS 2020/145

Särskild beredning för organisations- och 
arvodesfrågor 2020-2022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022 med en 
representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti. 

Kommunfullmäktige beslutar att välja xx (X) till ordförande och yy (Y) till 
vice ordförande i beredningen. Till sekreterare i beredningen utses 
kanslichefen.

Kommunfullmäktige beslutar att den särskilda beredningen ges i uppdrag att 
lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. Arbetet ska bedrivas så att 
förslag kan behandlas av kommunfullmäktige under våren 2022, förslag vad 
gäller antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock lämnas senast i 
oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av beredningens arbete sker ur 
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.

Ärendebeskrivning
Inför varje mandatperiod finns det behov att se över Tomelilla kommuns 
politiska organisation samt reglementet om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda. Behov förändras och möjligheter till effektivisering och en 
stärkt demokrati ska ses över. 

För framtagande av beslutsunderlag i dessa frågor bör en särskild beredning 
tillsättas bestående av en representant från varje parti som är invalt i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige bör också välja ordförande för 
beredningen samt en vice ordförande. Därutöver bör kanslichefen väljas till 
sekreterare i beredningen.
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§ 102 forts.

Beredningen får ett brett uppdrag och har möjlighet att vända på alla stenar 
de önskar vad gäller Tomelilla kommuns politiska organisation och 
reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Beredningen ska 
även begrunda hur förvaltningsorganisationen bäst ska kunna passa den 
politiska organisationen, även om det är kommundirektören som beslutar om 
förvaltningens organisation.

Enligt kommunallagen 5 kap 7 § måste beslut om att ändra antalet ledamöter 
i fullmäktige fattas före utgången av februari månad valåret. För att ärendet 
ska kunna hanteras på kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022 
behöver beredningen lämna sitt förslag i denna del senast i oktober 2021.

I övrigt ska beredningsarbetet bedrivas så att förslag kan behandlas av 
kommunfullmäktige senast under våren 2022.

Finansiering av beredningens arbete sker ur kommunstyrelsens buffert för 
oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022 med en 
representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti. 

Kommunfullmäktige beslutar att välja xx (X) till ordförande och yy (Y) till 
vice ordförande i beredningen. Till sekreterare i beredningen utses 
kanslichefen.

Kommunfullmäktige beslutar att den särskilda beredningen ges i uppdrag att 
lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. Arbetet ska bedrivas så att 
förslag kan behandlas av kommunfullmäktige under våren 2022, förslag vad 
gäller antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock lämnas senast i 
oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av beredningens arbete sker ur 
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.
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§ 102 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 161/2020, handlingsid: Ks 2020.2448.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 161/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en särskild beredning för 
organisations- och arvodesfrågor med uppdrag fram till valet 2022 med en 
representant från varje i Tomelilla kommuns fullmäktige invalt parti. 

Kommunfullmäktige beslutar att välja xx (X) till ordförande och yy (Y) till 
vice ordförande i beredningen. Till sekreterare i beredningen utses 
kanslichefen.

Kommunfullmäktige beslutar att den särskilda beredningen ges i uppdrag att 
lämna förslag på organisationsförändringar och ersättningsbestämmelser för 
förtroendevalda inför mandatperioden 2023-2026. Arbetet ska bedrivas så att 
förslag kan behandlas av kommunfullmäktige under våren 2022, förslag vad 
gäller antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska dock lämnas senast i 
oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av beredningens arbete sker ur 
kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 103 Dnr KS 2020/150

Uppdrag att arbeta fram landsbygds- och 
tätortsprogram

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och dess förvaltning i 
uppdrag att i en förankrande arbetsprocess utarbeta landsbygds- och 
tätortsprogram. Syftet med arbetet är att säkerställa strategier för välmående 
och tillväxt både på landsbygden och i kommunens tätorter. Ambitionen är 
dessutom att förbättra invånarnas delaktighet inför beslut och öka 
delaktigheten. Arbetet ska utgå från översiktsplanens inriktningar och utgöra 
en strategi för långsiktig tillväxt i hela Tomelilla kommun.

Ärendebeskrivning
Alliansen i Tomelilla kommun föreslår att kommunfullmäktige ger uppdrag 
att i en bred förankrande process ta fram landsbygds- och tätortsprogram. 
Sannolikt kommer detta uppdrag mynna ut i två program med gemensam bas 
i Översiktsplanen som antogs 2018. 

Syftet med arbetet och planerna är dels att säkerställa strategier för tillväxt på 
landsbygden och i tätorterna, dels att säkerställa landsbygdsperspektivet i den 
kommunala organisationen samt se till att invånarnas delaktighet inför beslut 
och planering ökar.

Tomelilla kommun är en kommun som till stor del består av det vi i dagligt 
tal kallar landsbygd, samtidigt har vi en flerkärnighet som är unik med många 
mindre byar och tätorter. Tomelilla kommun är en tillväxtkommun och hela 
kommunen har en god potential att vara en aktiv del i detta. Småföretagandet 
och bra offentlig service, såsom skolor, förskolor, kollektivtrafik måste i 
samklang skapa grund för denna utveckling. 
 
Möjligheterna att bygga i och kring våra byar liksom i attraktiva lägen på 
landsbygden är en av vår bygds styrkor, som vi som kommun ska utveckla, så 
att fler kan få etablera sig på Österlen. Vi ska genom detta arbete bli bättre på 
att visa möjligheter, mångfald och även snäppa upp attraktivitet. 
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§ 103 forts.

Maten är viktig på Österlen. Matens resa från jord och stall till bord är central 
för hela Tomelilla kommun – där den svenska djurhållningen står för god 
djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och fler arbetstillfällen. 
Här har också de gröna näringarnas potential en huvudroll i omställningen till 
ett mer hållbart samhälle. De värden naturen och den biologiska mångfalden 
bidrar till är också mycket viktiga resurser för den växande besöksnäringen i 
vår kommun.

Arbetet med programmen ska vara klara i slutet på 2021, med hänsyn till 
Covid-19 kan kommunstyrelsen förlänga denna arbetstid och då meddela 
kommunfullmäktige detta.

Ekonomiska konsekvenser
Två samordnade planarbeten kommer medföra ökade kostnader för 
förvaltning på kort sikt, då bland annat arbetet med planerna kommer kräva 
utökad dialog med tex föreningsliv och invånare. Bedömningen görs att 
dessa uppdrag kan hanteras inom ram. På medellång sikt bedöms planarbetet 
vara positivt ur ekonomiskt hänseende då effekterna då kommer från arbetet. 

Barnperspektivet
Barn och ungas uppväxtvillkor är angelägna och viktiga både på landsbygd 
och i tätort. Ett planarbete bedöms vara positivt för att utveckla fler goda 
uppväxtmiljöer.

Miljöperspektivet
Det bedöms som positivt att de potentialer som landsbygden har både 
avseende de gröna näringarna, men även ekosystemtjänster blir synligare i 
och med arbetet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen och dess förvaltning i 
uppdrag att i en förankrande arbetsprocess utarbeta landsbygds- och 
tätortsprogram. Syftet med arbetet är att säkerställa strategier för välmående 
och tillväxt både på landsbygden och i kommunens tätorter. Ambitionen är 
dessutom att förbättra invånarnas delaktighet inför beslut och öka 
delaktigheten. Arbetet ska utgå från översiktsplanens inriktningar och utgöra 
en strategi för långsiktig tillväxt i hela Tomelilla kommun.
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§ 103 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162/2020, handlingsid: Ks 2020.2449.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 162/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen och dess förvaltning i 
uppdrag att i en förankrande arbetsprocess utarbeta landsbygds- och 
tätortsprogram. Syftet med arbetet är att säkerställa strategier för välmående 
och tillväxt både på landsbygden och i kommunens tätorter. Ambitionen är 
dessutom att förbättra invånarnas delaktighet inför beslut och öka 
delaktigheten. Arbetet ska utgå från översiktsplanens inriktningar och utgöra 
en strategi för långsiktig tillväxt i hela Tomelilla kommun.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ks § 106 Dnr KS 2019/185

Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att 9 § samverkansavtalet för SÖSK ska ha 
följande lydelse:

”Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och 
beslutas sedan av respektive kommun på erforderligt sätt.

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. 
Avgiftens storlek ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive 
kommun.

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla kommun per tertial.”

Kommunfullmäktige beslutar att 11 § samverkansavtalet för SÖSK utgår, 
vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna 
ändras. Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Samtliga kommuner i SÖSK har beslutat om ett nytt samverkansavtal för 
kommunerna där utgångspunkten för samarbetet ska vara en gemensam 
ledningsplan. Kommittén utgör det beslutande organet i SÖSK men har 
ingen självständig beslutanderätt utan den tillkommer respektive kommun. 
SÖSK utgör alltså ett arbetssätt för fördjupad samverkan och dialog över 
kommungränserna. Samverkansformen är inte ett eget juridiskt organ och 
har därför inte heller något eget organisationsnummer. 

För administrationen av arbetet kopplat till kommitténs arbete svarar Ystads 
kommun. I det ingår också att ansvara för de gemensamma ekonomiska 
förutsättningarna för samverkan. Men ramarna för de ekonomiska 
förutsättningarna beslutas av fullmäktige i respektive kommun. 
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§ 106 forts.

Det finns därför inte anledning för SÖSK att redovisa sin budget separat 
eller att kommitténs ledamöter beviljas ansvarsfrihet eftersom samverkan 
enbart bygger på ett avtal mellan de respektive kommunerna. Ansvarsfriheten 
prövas genom att kommunfullmäktige i respektive kommun beviljar 
kommunstyrelsen, eller annan nämnd under vilken SÖSK-samarbetet 
organiseras, ansvarsfrihet. Det följer av 12 kap. 1 § kommunallagen. 

I bestämmelsen anges att revisorerna ska granska all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden samt 
de juridiska personer eller enskilda individer som kommunen beslutat lämna 
över en kommunal angelägenhet till. 

Från och med år 2021 kommer därför budgeten som är kopplad till 
samarbetet i kommittén att utgöra en del av Ystads kommuns budget och 
årsredovisningen kommer inte att prövas för sig. All administration sker 
redan i dag inom ramen för den juridiska personen Ystads kommun. Av 
dessa skäl behöver lydelsen i 9 § samverkansavtalet för SÖSK ändras medan 
11 § samma avtal utgår.

I 9 § samverkansavtalet för SÖSK anges att faktureringen för avgifterna ska 
fördelas kalenderhalvårsvis fördelas i efterskott på kommunerna. 
Bestämmelsen hade samma lydelse innan samverkansavtalet reviderades 
hösten år 2019. Faktureringen av avgifterna för SÖSK-verksamheten har 
alltid skett per tertial varför det också föreslås bli lydelsen i 9 § 
samverkansavtalet för SÖSK.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att 9 § samverkansavtalet för SÖSK ska ha 
följande lydelse:

”Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och 
beslutas sedan av respektive kommun på erforderligt sätt.

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. 
Avgiftens storlek ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive 
kommun.

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla kommun per tertial.”
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§ 106 forts.

Kommunfullmäktige beslutar att 11 § samverkansavtalet för SÖSK utgår, 
vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna 
ändras. Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133/2020, handlingsid: Ks 2020.2170.
Nytt samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), 
handlingsid: Ks 2020.1954.
KFS nr D 19:3 Samverkansavtal för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté – 
SÖSK, handlingsid: Ks 2020.2084.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 133/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att 9 § samverkansavtalet för SÖSK ska ha 
följande lydelse:

”Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och 
beslutas sedan av respektive kommun på erforderligt sätt.

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. 
Avgiftens storlek ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive 
kommun.

Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och 
Tomelilla kommun per tertial.”

Kommunfullmäktige beslutar att 11 § samverkansavtalet för SÖSK utgår, 
vilket får till följd att numreringen på de efterföljande bestämmelserna 
ändras. Förändringarna ska gälla från och med 1 januari 2021.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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SAMVERKANSAVTAL för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) 
 
Mellan Simrishamns (212000-0969), Sjöbo (212000-1090), Tomelilla (212000-0886) och Ystads 
(212000-1181) kommuner (nedan kallade kommunerna) har följande samverkansavtal träffats. 

Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal mellan kommunerna.

§ 1 Samverkans syfte och roll 

Kommunerna har genom detta avtal beslutat att samverka vad gäller regiongemensamma och mellankommunala 
intressen. 
Samarbetet utgår från Ledningsplanen för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna (nedan kallad 
ledningsplanen), som följs upp i samband med delårs- samt årsbokslut. 

Samarbetskommittén roll är framförallt att:
 tillvarata sydöstra Skånes intressen i regionala, centrala och mellanstatliga (t.ex. EU) myndigheter.
 bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara på utvecklingsmöjligheterna för sydöstra 

Skåne.

Princip för samverkan: 
Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet 
och tillväxt för hela Skåne. 

§ 2 Samverkans form och namn

Samverkan ska ske genom en kommitté, vilken därmed utgör samverkansorgan.

Kommitténs namn ska vara Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (nedan kallad SÖSK).

§ 3 Säte

SÖSK:s säte ska vara Ystad.

§ 4 Sammansättning, konstituering och tjänstgöringstid

SÖSK ska ha åtta ledamöter.

SÖSK:s ledamöter ska bestå av majoritets- och oppositionsföreträdare i respektive kommun och ska väljas av 
respektive kommuns fullmäktige. Respektive ledamot får själv utse en ersättare (ur den egna kommunstyrelsen) 
vid behov. 

Mandatperioden för ledamöter i SÖSK ska sammanfalla med tjänstgöringstiden för ledamöterna i respektive 
kommunstyrelse. 

Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden ska fyllnadsval ske för den återstående tiden. SÖSK utser för 
varje mandatperiod inom sig en ordförande och en vice ordförande, vilka tillsammans utgör SÖSK:s presidium 
(nedan kallat presidiet). Ordförande och vice ordförande ska representera både majoritet och opposition i sydöstra 
Skåne. Ystad är i egenskap av regional kärna ordförande i samarbetskommittén. Till vice ordförande ska utses 
företrädare från Simrishamns, Sjöbo eller Tomelilla kommun.

§ 5 Sammanträden
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SÖSK sammanträder på det ställe och på de tider som SÖSK själv bestämmer och däremellan så 
ofta ordförande finner det nödvändigt eller då medlemskommuns fullmäktige eller hälften av 
kommitténs ledamöter gör framställning därom.

Beslut kan endast fattas av SÖSK om samtliga ledamöter är eniga. Kommitténs ledamöter ansvarar därefter för 
att förankra besluten i sin hemkommun. Varje beslut som SÖSK fattar måste beslutas i behörig ordning i 
respektive kommun för att vara bindande. Kommunerna kan också delegera till SÖSK, genom respektive 
ledamöter, att besluta i en fråga.

Kommundirektörer eller motsvarande adjungeras till kommitténs sammanträden. 

Avseende kallelse till sammanträde, beslutsförhet, protokollföring, protokolljustering och motsvarande formalia, 
ska för SÖSK gälla i tillämpliga delar vad därom finns stadgat i kommunallagen för kommunstyrelse.

§ 6 Arvoden

Arvode för ledamöter som deltar i SÖSK:s sammanträden eller beredning inför desamma liksom rese- och 
traktamentsersättningar ska utgå i enlighet med respektive medlemskommuns arvodesregler. 

Till presidiet utgår arvode från SÖSK med 0,25 basbelopp/år till ordförande samt med 0,1 basbelopp/år till vice 
ordförande.

§ 7 Rollfördelning mellan politik och förvaltning 
 
SÖSK fattar beslut om inriktningen för verksamheten och vad som ska åstadkommas. SÖSK  följer också upp 
och utvärderar verksamheten. SÖSK kan vid behov ompröva inriktningen på verksamheten och vad som ska 
åstadkommas. 

Kommundirektörsgruppen har i uppdrag att, inom givna ramar, genomföra ledningsplanen. 

Kommundirektörsgruppen fattar beslut om hur den beslutade inriktningen för verksamheten ska genomföras. 
Kommundirektörsgruppen följer upp, utvärderar och återrapporterar till SÖSK. Kommundirektörsgruppen har 
bland annat SÖSK:s samordnare och SÖSK:s samordningskansli till sitt förfogande, men använder i första hand 
sina respektive ledningsgrupper på hemmaplan som stöd i genomförandet. 

För beredning av ärenden och verkställighet av beslut ansvarar kommundirektörsgruppen.

§  8 Administration

SÖSK:s kansli ansvarar för SÖSK:s löpande verksamhet och förvaltning samt för budget och ekonomisk 
rapportering för SÖSK.
Huvudman för anställda i administrationen ska vara Ystads kommun.
Gällande projektanställningar för SÖSK kan alla kommuner utses som huvudmän.    

§ 9 Avgift och kostnadsfördelning

Budget och avgift för nästkommande år fastställs årligen av SÖSK och beslutas sedan av respektive kommun på 
erforderligt sätt. 

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. Avgiftens storlek ska stå i direkt 
proportion till antalet invånare i respektive kommun.
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Kostnaderna faktureras av Ystads kommun till Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla kommun per 
tertial.

§ 10 Arkivmyndighet

Arkivmyndighet för SÖSK är Arkivmyndigheten i Ystads kommun.

§ 11 Utträde

Om kommunen efter beslut därom i kommunfullmäktige önskar utträda ur SÖSK, ska utträdet äga rum vid det 
kalenderårsskifte som infaller närmast ett år efter därom gjord framställning. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan SÖSK och den utträdande kommunen ska bestämmas i 
särskild överenskommelse mellan kommunerna. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån den utträdande 
kommunens andel i SÖSK:s samlade tillgångar och skulder det år då kommunen i fråga utträder ur SÖSK, om 
inte annat avtalas mellan kommunerna.

Kommunerna har ett gemensamt ansvar för den personal som arbetar vid kansliet. 

§ 12 Avtalstid och avtalets upphörande

Detta avtal ska träda i kraft den 1 januari 2020 och gäller därefter tillsvidare. 

Avtalet upphör att gälla när så överenskoms mellan kommunerna eller när utträde enligt § 12 skett av minst tre 
kommuner.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunerna vid avtals upphörande ska ske i enlighet 
med § 12 andra stycket. 

§ 13 Tvist

Om inte kommunerna kommer överens om annat ska tvist på grund av detta avtal avgöras i den tingsrätt där 
anställningsmyndigheten har sitt säte och enligt svensk rätt.

§ 14 Avtalets giltighet

Avtalets giltighet är beroende av att medlemskommunernas respektive fullmäktige godkänt detsamma.

_____________________________________________________________________________________

Av detta avtal har fyra likalydande exemplar upprättats och utväxlats.

78



           

Sida 4 av 4

Kristina Bendz    Per-Martin Svensson        Magnus Weberg Jeanette 
Ovesson
Ystad    Tomelilla         Sjöbo Simrishamn 

Cecilia Magnusson Svärd    Sara Anheden        Cecilia Olsson Carlsson Pia Ingvarsson
Ystad     Tomelilla       Sjöbo Simrishamn
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr D 19:3
 

Kf § 132/2019 Dnr Ks 2019/185

Reglemente för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté – SÖSK 

Antagen av medlemskommunernas fullmäktige

Kommunfullmäktige i Simrishamn 16 december 2019, Kf § 285/2019
Kommunfullmäktige i Sjöbo 16 december 2019, Kf § 131/2019
Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun 16 december 2019, Kf § 132/2019
Kommunfullmäktige i Ystad 19 december 2019, Kf § 235/2019

Gäller från 1 januari 2020

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef

Uppföljning: Vid behov
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SAMVERKANSAVTAL
för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté - SÖSK

Mellan Simrishamns (212000-0969), Sjöbo (212000-1090), Tomelilla (212000-0886) och 
Ystads (212000-1181) kommuner (nedan kallade kommunerna) har följande 
samverkansavtal träffats.

Detta avtal ersätter tidigare samarbetsavtal mellan kommunerna. 

§ 1 Samverkans syfte och roll
Kommunerna har genom detta avtal beslutat att samverka vad gäller regiongemensamma 
och mellankommunala intressen.
Samarbetet utgår från Ledningsplanen för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna 
(nedan kallad ledningsplanen), som följs upp i samband med delårs- samt årsbokslut. 

Samarbetskommittén roll är framförallt att:
 tillvarata sydöstra Skånes intressen i regionala, centrala och mellanstatliga (t.ex. 

EU) myndigheter.
 bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara på 

utvecklingsmöjligheterna för sydöstra Skåne.

Princip för samverkan: 
Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar 
utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne.

§ 2 Samverkans form och namn
Samverkan ska ske genom en kommitté, vilken därmed utgör samverkansorgan.

Kommitténs namn ska vara Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (nedan kallad SÖSK).

§ 3 Säte
SÖSK:s säte ska vara Ystad.

§ 4 Sammansättning, konstituering och tjänstgöringstid
SÖSK ska ha åtta ledamöter.

SÖSK:s ledamöter ska bestå av majoritets- och oppositionsföreträdare i respektive 
kommun och ska väljas av respektive kommuns fullmäktige. Respektive ledamot får själv 
utse en ersättare (ur den egna kommunstyrelsen) vid behov.

Mandatperioden för ledamöter i SÖSK ska sammanfalla med tjänstgöringstiden för 
ledamöterna i respektive kommunstyrelse.
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Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden ska fyllnadsval ske för den återstående 
tiden. SÖSK utser för varje mandatperiod inom sig en ordförande och en vice 
ordförande, vilka tillsammans utgör SÖSK:s presidium (nedan kallat presidiet). 
Ordförande och vice ordförande ska representera både majoritet och opposition i 
sydöstra Skåne. Ystad är i egenskap av regional kärna ordförande i samarbetskommittén. 
Till vice ordförande ska utses företrädare från Simrishamns, Sjöbo eller Tomelilla 
kommun.

§ 5 Sammanträden
SÖSK sammanträder på det ställe och på de tider som SÖSK själv bestämmer och 
däremellan så ofta ordförande finner det nödvändigt eller då medlemskommuns 
fullmäktige eller hälften av kommitténs ledamöter gör framställning därom.

Beslut kan endast fattas av SÖSK om samtliga ledamöter är eniga. Kommitténs 
ledamöter ansvarar därefter för att förankra besluten i sin hemkommun. Varje beslut som 
SÖSK fattar måste beslutas i behörig ordning i respektive kommun för att vara bindande. 
Kommunerna kan också delegera till SÖSK, genom respektive ledamöter, att besluta i en 
fråga.

Kommundirektörer eller motsvarande adjungeras till kommitténs sammanträden.

Avseende kallelse till sammanträde, beslutsförhet, protokollföring, protokolljustering och 
motsvarande formalia, ska för SÖSK gälla i tillämpliga delar vad därom finns stadgat i 
kommunallagen för kommunstyrelse.

§ 6 Arvoden
Arvode för ledamöter som deltar i SÖSK:s sammanträden eller beredning inför desamma 
liksom rese- och traktamentsersättningar ska utgå i enlighet med respektive 
medlemskommuns arvodesregler.

Till presidiet utgår arvode från SÖSK med 0,25 basbelopp/år till ordförande samt med 
0,1 basbelopp/år till vice ordförande.

§ 7 Rollfördelning mellan politik och förvaltning
SÖSK fattar beslut om inriktningen för verksamheten och vad som ska åstadkommas. 
SÖSK följer också upp och utvärderar verksamheten. SÖSK kan vid behov ompröva 
inriktningen på verksamheten och vad som ska åstadkommas.

Kommundirektörsgruppen har i uppdrag att, inom givna ramar, genomföra 
ledningsplanen.

82



4

Kommundirektörsgruppen fattar beslut om hur den beslutade inriktningen för 
verksamheten ska genomföras. Kommundirektörsgruppen följer upp, utvärderar och 
återrapporterar till SÖSK. Kommundirektörsgruppen har bland annat SÖSK:s 
samordnare och SÖSK:s samordningskansli till sitt förfogande, men använder i första 
hand sina respektive ledningsgrupper på hemmaplan som stöd i genomförandet.

För beredning av ärenden och verkställighet av beslut ansvarar 
kommundirektörsgruppen.

§ 8 Administration
SÖSK:s kansli ansvarar för SÖSK:s löpande verksamhet och förvaltning samt för budget 
och ekonomisk rapportering för SÖSK.

Huvudman för anställda i administrationen ska vara Ystads kommun.

Gällande projektanställningar för SÖSK kan alla kommuner utses som huvudmän.

§ 9 Avgift och kostnadsfördelning
Budget och avgift för nästföljande år fastställs årligen av SÖSK.

Kostnaderna för SÖSK fördelas som en avgift för respektive kommun. Avgiftens storlek 
ska stå i direkt proportion till antalet invånare i respektive kommun.

Kostnaderna ska kalenderhalvårsvis fördelas i efterskott på kommunerna. SÖSK ska 
senast i samband med fakturering till kommunerna översända räkenskapssammandrag 
samt övriga erforderliga handlingar.

§ 10 Arkivmyndighet
Arkivmyndighet för SÖSK är Arkivmyndigheten i Ystads kommun.

§ 11 Revision
Revision av SÖSK ska göras av Ystads kommuns revisorer, som en del av kommunens 
ordinarie revision. Den därvid upprättade revisionsberättelsen samt SÖSK:s 
verksamhetsberättelse ska avges till samtliga medlemskommuner.

Frågan om ansvarsfrihet för kommitténs ledamöter ska prövas av kommunfullmäktige i 
respektive kommun.
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§ 12 Utträde
Om kommunen efter beslut därom i kommunfullmäktige önskar utträda ur SÖSK, ska 
utträdet äga rum vid det kalenderårsskifte som infaller närmast ett år efter därom gjord 
framställning.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan SÖSK och den utträdande 
kommunen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan kommunerna. Den 
ekonomiska regleringen ska ske utifrån den utträdande kommunens andel i SÖSK:s 
samlade tillgångar och skulder det år då kommunen i fråga utträder ur SÖSK, om inte 
annat avtalas mellan kommunerna.
Kommunerna har ett gemensamt ansvar för den personal som arbetar vid kansliet.

§ 13 Avtalstid och avtalets upphörande
Detta avtal ska träda i kraft den 1 januari 2020 och gäller därefter tillsvidare.

Avtalet upphör att gälla när så överenskoms mellan kommunerna eller när utträde enligt 
§ 12 skett av minst tre kommuner.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunerna vid avtals 
upphörande ska ske i enlighet med § 12 andra stycket.

§ 14 Tvist
Om inte kommunerna kommer överens om annat ska tvist på grund av detta avtal 
avgöras i den tingsrätt där anställningsmyndigheten har sitt säte och enligt svensk rätt.

§ 15 Avtalets giltighet
Avtalets giltighet är beroende av att medlemskommunernas respektive fullmäktige 
godkänt detsamma.

_______________
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

 

Ks § 107 Dnr KS 2020/46

Ny förbundsordning och nytt reglemente för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund med anledning av 
överflyttning av beslut gällande alkoholtillstånd med 
mera

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071.

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. 

Vidare beslutade kommunfullmäktige den 10 februari 2020, kf § 9/2020, att 
anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, Simrishamns, Sjöbo och Ystads 
kommuner samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, samt 
beslutade om ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund. Motsvarande beslut fattades av Ystads kommun den 20 
februari 2020, Simrishamns kommun den 24 februari 2020 och Sjöbo 
kommun den 26 februari 2020.

Samtidigt som besluten om att föra över den gemensamma 
tjänstemannaorganisationen för alkoholenheten från Tomelilla kommun till 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund togs startade en diskussion huruvida 
även besluten i alkoholärenden kan flyttas från kommunernas nämnder till 
miljöförbundets direktion. 

Efter informella kontakter mellan kommunerna fick kanslichef Johan 
Linander i uppdrag att skriva fram nödvändiga dokument för att genomföra 
denna förändring. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 107 forts.

I förslaget till ny förbundsordning för miljöförbundet läggs till att ärenden 
enligt alkohollagen lämnas över till förbundet av förbundsmedlemmarna. Det 
görs också några redaktionella förändringar. 

I förslaget till reglemente har också en text om att förbundsmedlemmarna 
har överlämnat samtliga uppgifter gällande tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen lagts in, men därutöver har flera ytterligare uppdateringar gjorts. 
Det handlar bland annat om att det ska finnas ett arbetsutskott under 
direktionen, hur detta arbetsutskott ska arbeta, om ersättares tjänstgöring, 
GDPR med mera.

Det tidigare ingångna samverkansavtalet mellan miljöförbundet, Tomelilla 
kommun, Ystads kommun, Simrishamns kommun och Sjöbo kommun om 
gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen kommer med den föreslagna förändringen att upphävas. Istället 
kommer miljöförbundet att ingå ett nytt samverkansavtal med Sjöbo 
kommun.

Ekonomiska konsekvenser
Att ansvaret för besluten flyttas från respektive kommun till miljöförbundets 
direktion innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. Taxor och avgifter 
kommer även fortsättningsvis att antas av respektive kommuns fullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2020, handlingsid: Ks 2020.2169.
Förslag ny förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2070.
Förslag reglemente Ystad-Österlenregionens Miljöförbund inkl. 
alkoholärenden, handlingsid: Ks 2020.2071.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 107 forts.
  

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 132/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta ny förbundsordning, handlingsid: Ks 
2020.2070, och nytt reglemente för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.2071. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr D 20:2
 

Kf § XX/2020 Dnr Ks 2020/46

Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Antagen av 

Kommunfullmäktige i Tomelilla xx 2020, Kf § x/2020
Kommunfullmäktige i Ystad xx 2020, Kf § x/2020
Kommunfullmäktige i Simrishamn xx 2020, Kf § x/2020

Gäller från: xx

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kanslichef

Uppföljning: Vid behov
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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 samt ärenden enligt alkohollagen.

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.

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 
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finner lämpligt. För direktionen gäller reglemente enligt bilaga till 
förbundsordningen.

§ 6.  Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod, 
beslutsförhet med mera

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.

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 med mera

90



4

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
med mera

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.

§ 10. Protokoll och kungörelser med mera
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 med mera
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 med mera
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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 
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%
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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 med mera
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.

93



7

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 
Regioner 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
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.
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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.

§ 20. Bildande med mera
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.
____________
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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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Reglemente för förbundsdirektionen Ystad- Österlenregionens 
miljöförbund

Utöver vad som framgår av förbundsordning och vad som i lag stadgas om 
kommunalförbund ska bestämmelserna i detta reglemente gälla för förbundsdirektionen 
(”Direktionen”) i kommunalförbundet Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
(”Förbundet”).

§ 1. Direktionens uppgifter

Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner (”Förbundsmedlemmar”) har överlämnat 
samtliga sina författningsreglerade uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet till 
förbundet, som ska svara för de samverkande förbundsmedlemmarnas 
myndighetsutövning och de övriga uppgifter som enligt lag eller annan författning ska 
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Verksamheten omfattar både myndighetsutövning och rådgivning. 
Förbundsmedlemmarna har också överlämnat samtliga uppgifter gällande tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen.

Förbundet ska i förbundsmedlemmarnas kommunområden svara för prövning och tillsyn 
enligt vid varje tidpunkt gällande författningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som 
ankommer kommun, såsom miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, 
smittskyddslagen, lagen om tillsyn av receptfria läkemedel, alkohollagen samt 
angränsande lagar, förordningar och föreskrifter, såsom lokala hälsoskyddsföreskrifter till 
skydd för människors hälsa och miljön. 

Förbundet kan i övrigt åtaga sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade 
verksamhet. Delar av kommunernas miljöstrategiska arbete samt miljöövervakning kan 
efter särskild överenskommelse överlämnas till förbundet. Förbundet ska besvara 
remisser från förbundsmedlemmarna, svara för information inom verksamhetsområdet, 
bistå förbundsmedlemmarna med expertkunskap inom verksamhetsområdet samt delta i 
kommunernas krisberedskapshantering.

Direktionen är tillika förbundsstyrelse och miljönämnd för förbundsmedlemmarna. 
Direktionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om och ytterst 
ansvara för verkställande och förvaltande angelägenheter i förbundet i enlighet med 
förbundsordningens ändamål. Det åvilar direktionen att svara för de uppgifter och 
ansvarsområden som fastställts i avtal och förbundsordning och inom ramen för detta 
åliggande även för sådana särskilda uppgifter som överlämnats av förbundsmedlem.

Inom ramen för förbundets verksamhet ansvarar direktionen för att tillgängliga resurser 
organiseras på ett rationellt och effektivt sätt, att samordningsfördelar i organisationen 
tillvaratas, att den samlade kompetensen i organisationen utvecklas samt att annat 
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utvecklingsarbete bedrivs. Direktionen ansvarar för att uppföljning fortlöpande sker av 
verksamheten.

Samverkan med berörda kommunala förvaltningar inom främst krisberedskap samt plan- 
och byggområdet ska särskilt beaktas. 

Direktionen svarar för att årlig verksamhetsplan för verksamheten upprättas och 
genomförs på ett effektivt sätt med bästa möjliga resursfördelning inom ramen för 
tillgängliga medel.

Direktionen har möjlighet att ingå i samverkan med verksamheter utanför förbundsmed-
lemmarnas geografiska område.

Direktionen ska bedriva verksamheten i enlighet med det samverkansavtal som upprättats 
mellan förbundsmedlemmarna. Direktionen ska tillse att det upprätthålls en aktiv och 
fungerande relation till förbundsmedlemmarna, att samråd fortlöpande sker med 
förbundsmedlemmarna i frågor som berör dessa samt att rapporter lämnas till 
förbundsmedlemmarna angående den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen 
i förbundet. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk uppföljning ska ske i enlighet med 
förbundsordningen. 

Direktionen för Förbundets talan och tillvaratar Förbundets intressen inom 
verksamhetsområdet. 

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

Direktionen ska besluta om delegationsbestämmelser. Direktionen har rätt att delegera 
beslutsfattande till ledamot eller anställd i förvaltningsorganisationen.  Vidare ska 
Direktionen utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter.

Direktionen ska tillse att ett tillfredsställande försäkringsskydd tecknas och vidmakthålls.

Direktionen beslutar och ansvarar för den egna förvaltningsorganisationen som är 
underställd förbundet. Förvaltningsorganisationen benämns Ystad-Österlenregionens 
miljöförvaltning. Förvaltningen har ansvaret för beredning och verkställighet av 
förbundets beslut samt för att planera, administrera och utföra den verksamhet som 
förbundet ansvarar för. Förvaltningsorganisationen är direktionens sekretariat med kansli 
i Tomelilla där förbundet har sitt säte. Förvaltningsorganisationen leds av en 
verkställande chef som har befattningen miljöchef.
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Direktionen är anställningsmyndighet och svarar därmed för allt vad som följer i 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Direktionen svarar för den ekonomiska och personaladministrativa förvaltningen i 
förbundet.

Direktionen äger rätt att träffa avtal med annan huvudman om biträde med tjänster inom 
dessa områden.

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar och 
föreskrifter, de mål och riktlinjer som redovisas i ett särskilt handlingsprogram samt 
bestämmelser i detta reglemente.

§ 2.  Direktionens sammansättning

Direktionen består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Dessa utses på sätt som 
framgår av förbundsordningen.

Direktionen väljer inom sig en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice 
ordföranden.

Vid förfall för ledamot skall denne alltid ersättas med en ersättare från samma
kommun. Respektive fullmäktige skall besluta om ersättarnas tjänstgöring.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Om ordförande eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får direktionen utse en annan ledamot 
att vara ersättare för ordförande eller vice ordförande. Ersättare för ordföranden fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter.

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

Inom direktionen ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fyra 
ledamöter, med minst en ledamot per förbundsmedlem. Arbetsutskottet är beslutande 
med minst tre ledamöter närvarande. Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som 
arbetsutskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det 
behövs.

Arbetsordning för arbetsutskottsmöte:

 Anmälan om ärende till nämndsekreterare senast fem dagar innan arbetsutskottets möte 
äger rum.

 På arbetsutskottets möte fastställs föredragningslistan för kommande direktionsmöte.
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o Tjänstemän presenterar aktuella ärenden som ska beslutas av direktionen.
o Nämndsekreteraren meddelas vem som ansvarar för de olika ärende.
 Nämndsekreteraren noterar under mötets gång vilka beslutsunderlag som 

behövs i samråd med tjänstemän.

Protokoll från arbetsutskottets sammanträden ska anmälas till direktionen.

Direktionen får inrätta de utskott som den finner lämpligt. Utskott kan besluta i frågor 
som direktionen har delegerat dit. 

§ 3.  Ersättarnas tjänstgöring
Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter.

Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
dennes ersättare påbörjat tjänstgöring. Dock ska pågående ärende avgöras innan byte 
sker.

Ersättare som avbrutit tjänstgöring på grund av jäv har åter rätt att tjänstgöra sedan 
handläggningen av ärendet slutförts.

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

§ 4.  Sammanträden

Direktionen sammanträder på tid och plats som direktionen bestämmer. Sammanträde 
kan även hållas när ordföranden eller minst en tredjedel av direktionens ledamöter begär 
det.

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde ska snarast anmäla detta till direktionens sekretariat.

Om särskilda skäl föreligger får respektive ordförande i direktionen eller utskottet, efter 
samråd med vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
ett sammanträde.

§ 5.  Kallelse

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena med direktionen.

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde.

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, senast fem dagar före 
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sammanträdesdagen.

Kallelse ska åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer på vilket sätt och i 
vilken omfattning handlingar som tillhör ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

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

§ 6.  Justering och anslag av protokoll
Protokoll från sammanträdena ska justeras av ordförande och ytterligare en ledamot eller 
tjänstgörande ersättare inom 14 dagar.

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

Tillkännagivande av justerade protokoll ska ske senast andra dagen efter justering på sätt 
som framgår av förbundsordningen.

§ 7.  Reservation

Om ledamot eller tjänstgörande ersättare reserverar sig mot ett beslut och vill motivera 
reservationen ska detta ske skriftligen. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för justering 
fastställts, ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

Direktionen beslutar huruvida anteckning till protokollet ska få göras. 

§ 8.  Delgivning

Delgivning med direktionen sker med ordförande eller den anställde som direktionen 
bestämmer.

§ 9.  Firmatecknare

Till firmatecknare för förbundet utses direktionens ordförande och miljöchef att teckna 
var och en för sig.

§ 10. Upphandling
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Förbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Upphandling 
ska om möjligt samordnas med förbundsmedlemmarnas egen upphandling. Upphandling 
sker enligt gällande lagstiftning.

§ 11. Arkiv och personuppgiftsbehandling
 
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet. Direktionen är 
personuppgiftsansvarig enligt GDPR. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

Ks § 108 Dnr KS 2019/33

Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgift för 
Kommunförbundet Skåne

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de 
skånska kommunerna. 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021
inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och
överenskommelser enligt bilaga 1, handlingsid: Ks 2020.2280.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023, handlingsid: Ks 
2020.2281.

Ärendebeskrivning
I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av 
Kommunförbundet Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift dels av 
finansiering via en rad samverkansavtal och överenskommelser mellan 
kommunerna och förbundet.

Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån 
kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande 
fördelning bedöms inte vara transparant utifrån de verksamheter som 
Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har förändringarna mellan 
åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både för 
förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför
föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som 
fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, 
baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. 
Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 108 forts.

De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan 
kommunerna och Kommunförbundet Skåne har olika finansieringsmodeller 
och kostnaderna faktureras kommunerna årligen separat för varje 
samverkansavtal och överenskommelse.

För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till 
förbundet och för att tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett 
helhetsperspektiv föreslås att ovannämnda intäktsformer slås samman med 
medlemsavgiften till en totalram: Medlemsavgift till Skånes Kommuner, som 
fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare.

Efter beredning med samtliga medlemskommuner, såväl 
tjänstepersonsledningar och politiska ledningar beslutade Kommunförbundet 
Skånes styrelse (nedan benämnt förbundet) den 25 juni 2020 om ett förslag 
på ändrad finansieringsmodell som kommer att tas upp för beslut på 
extrainsatt förbundsmöte den 2 oktober 2020.

För att förbundsmötet den 2 oktober 2020, ska kunna godkänna en ändring 
av finansieringsmodell krävs (enligt stadgarna) att samtliga 
medlemskommuner är eniga om detta:

”§ 22 Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens 
fastställande och erläggande om samtliga medlemmar är eniga härom”.
(Kommunförbundet Skånes stadgar, daterade 2011-05-13).

Om inte samtliga medlemskommuner är eniga om att anta den föreslagna
finansieringsmodellen kommer Kommunförbundet Skånes nuvarande 
finansieringsmodell att kvarstå.

Med anledning av förbundets nuvarande stadgar översänder förbundet, det 
av styrelsen beslutade ärendet inklusive bilagor och utdrag från 
sammanträdesprotokollet, för behandling i medlemskommunerna.

Svaret ska vara Kommunförbundet Skåne tillhanda senast den 29 september 
2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de 
skånska kommunerna. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 108 forts.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021
inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och
överenskommelser enligt bilaga 1, handlingsid: Ks 2020.2280.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023, handlingsid: Ks 
2020.2281. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165/2020, handlingsid: Ks 2020.2452.
Utdrag ur styrelseprotokoll Kommunförbundet Skåne 25 juni 2020, 
handlingsid: Ks 2020.2282.
Bilaga 1 Förteckning över samverkansavtal och överenskommelser ingående i 
ny medlemsavgift, handlingsid: Ks 2020.2280.
Bilaga 2 Totalram medlemsavgift Skånes kommuner 2021-2022, handlingsid: 
Ks 2020.2281.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 165/2020:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de 
skånska kommunerna. 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021
inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och
överenskommelser enligt bilaga 1, handlingsid: Ks 2020.2280.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kommunförbundet Skånes styrelses 
förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023, handlingsid: Ks 
2020.2281.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Kommunförbundet Skåne  6(10) 

§ 25 (KCO 20-044) 
 
 

Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften från 
och med 2021 samt fastställande av ramen för 
medlemsavgiftens storlek 2021 - 2023 avseende 
Skånes Kommuner 
 

Styrelsens beslut 
• Förslag på ändrad finansieringsmodell baserad på antalet invånare i de skånska 

kommunerna godkänns 
• Förslaget om att ”Medlemsavgift till Skånes Kommuner ”från och med 2021 

inkluderar både nuvarande medlemsavgift och samverkansavtal och 
överenskommelser enligt bilaga 1 godkänns 

• Förslag till ram för medlemsavgiftens storlek 2021-2023 godkänns  
• Ärendet skickas till samtliga medlemskommuner för godkännande  
• Om samtliga medlemskommuner är eniga om att godkänna ärendet översänds 

ärendet till förbundsmötet den 2 oktober 2020 för fastställande  

 

Sammanfattning av ärendet 
 
Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån kommunernas samlade 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Denna fördelning bedöms inte vara transparant 
utifrån de verksamheter som Kommunförbundet Skåne bedriver. Dessutom har 
förändringarna mellan åren av avgiftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både 
för förbundet och kommunerna att planera inför kommande budgetår. Därför föreslås en 
ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram som fördelas på 
medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, baserat på invånarantalet 
enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. Förändringen föreslås införas från och med 
budgetåret 2021.  
 
De olika samverkansavtal och överenskommelser som finns mellan kommunerna och 
Kommunförbundet Skåne har olika finansieringsmodeller och kostnaderna faktureras 
kommunerna årligen separat för varje samverkansavtal och överenskommelse.  
 
För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till förbundet och för att 
tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv föreslås att ovannämnda 
intäktsformer slås samman med medlemsavgiften till en totalram: Medlemsavgift till Skånes 
Kommuner, som fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare. 
 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6ea5de038f357606414c073c8c34235f618a49bcb0959180467db4ea5c559193ebf6204bb3fba578efa2d6f185f0e37249d85387f01c9011fd5541f786096589106



  
 

 
 

Kommunförbundet Skåne 
Besöksadress: Gasverksgatan 3A, Lund • Postadress: Box 53, 221 00 Lund 

Webbadress: kfsk.se • Telefon: 072-885 4700 
 

                          Bilaga 1 
         
      
   2020-05-14 
 

Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften 
till Skånes Kommuner 
 

Följande pågående samverkansavtal/överenskommelser föreslås ingå i 
medlemsavgiften from 2021:  
 
 

• KEFU (Avtal saknas fn) 
• Överenskommelse/avsiktsförklaring avseende ledningsfordon (löpande 

avtal utan uppsägningsklausul) 
• Samverkansavtal rörande hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning och äldre (uppsägning senast 2021-12-31) 
• Avtal kring utbildning, metodstöd, implementering och samordning av 

ASI- addiction severity index samt bevakning av området 
missbruk/beroende (uppsägning senast 2020-06-30) 

• Avtal metodstöd, implementering och samordning av Barns Behov I 
Centrum, BBIC (uppsägning senast 2020-12-31) 

• Avtal om regional samverkansorganisation kring ”En skola på 
vetenskaplig grund” (uppsägning senast 2022-06-30) 

• Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för 
eHälsa HSA/SITHS (uppsägning senast 2020-06-30) 

• Avtal beträffande finansiering av en halv årsarbetskraft som samordnare 
inom Miljösamverkan Skåne (uppsägning senast 2020-06-30). 
Avsiktsförklaring beträffande avtal med Miljöbarometern – verktyg för 
insamling och redovisning av miljönyckeltal (uppsägning senast 2020-09-
01) 

• Överenskommelse kring upphandling och drift av gemensamt IT- system 
för gymnasieantagning i Skåne (inget avtal finns att säga upp) 

• Överenskommelse kring Skånegemensamt IT-system för interkommunala 
ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor (inget avtal finns att 
säga upp) 

• Överenskommelse om gemensam gymnasiewebbplats (inget avtal finns 
att säga upp) 

• Avtal avseende finansiering av regional plattform för Yrkes-SFI i Skåne 
(uppsägning senast 2020-06-30) 

• Överenskommelse om gemensam SYV-chattfunktion (inget avtal finns 
att säga upp) 
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Medlemsavg mm 2020

Sida 1

Avgifter till Kommunförbundet Skåne 2020
(tkr) Bilaga 2

Medlemsavgift och Business Region Skåne Avgifter - samverkansavtal med Kommunförbundet Skåne  (sid 1)

Kommun Medlems- BRS Vård Telefoni Räddsam Teknik- KEFU Lednings- Hjälp- ASI BBIC FoU Förvaltn Miljösamv Gymn Gymn Gy IKE Yrkes Syv Totalt BRS Totalt avgift
avgift Upphandl Upphandl Räddningstj college fordon medel Skola Ehälsotj Skåne antagn web Interk ers SFI chatt  avgår exkl BRS

Bjuv 324 152 60 61 38 15 7 13 19 35 16 107 6 25 13 44 16 5 955 152 803
Bromölla 268 134 50 61 83 13 7 11 16 35 13 102 5 20 10 36 15 4 882 134 748
Burlöv 403 181 70 61 20 18 9 16 22 35 19 113 7 30 15 54 17 6 1 095 181 914
Båstad 308 177 58 61 94 15 7 13 0 35 15 106 5 24 12 43 16 5 993 177 816
Eslöv 703 362 130 61 54 15 33 13 29 34 35 34 139 12 53 27 96 0 10 1 840 362 1 478
Helsingborg 3 066 1 632 533 61 230 30 143 48 126 134 35 148 337 52 233 119 418 68 46 7 459 1 632 5 827
Hässleholm 1 088 544 204 61 171 45 52 19 45 50 35 52 171 19 82 42 147 30 16 2 873 544 2 329
Höganäs 557 327 102 61 108 26 11 23 29 35 27 127 9 43 22 76 21 8 1 611 327 1 284
Hörby 326 161 60 61 16 16 7 14 19 35 16 107 6 25 13 44 16 5 946 161 785
Höör 344 183 64 61 160 17 8 14 20 0 17 109 6 26 14 47 16 5 1 111 183 928
Klippan 360 173 68 61 24 18 8 15 20 35 18 111 6 28 14 50 17 6 1 031 173 858
Kristianstad 1 779 914 329 61 180 84 29 74 79 35 86 229 30 135 69 243 43 26 4 425 914 3 511
Kävlinge 663 389 120 61 35 31 12 27 33 35 32 135 11 50 26 90 22 10 1 781 389 1 392
Landskrona 967 448 176 61 138 15 45 17 40 45 35 46 160 16 73 37 130 28 14 2 491 448 2 043
Lomma 564 364 94 61 20 24 11 22 27 35 25 123 9 39 20 70 20 8 1 535 364 1 171
Lund 2 365 1 448 468 61 136 121 38 107 114 35 125 297 44 197 101 353 59 39 6 108 1 448 4 660
Malmö 7 304 3 401 1 295 61 376 15 334 112 295 0 0 344 679 122 543 278 973 144 107 16 383 3 401 12 982
Osby 283 137 52 61 104 13 7 12 16 35 13 103 5 21 11 37 15 4 929 137 792
Perstorp 164 70 29 61 88 15 7 5 6 12 35 7 93 3 12 6 21 13 2 649 70 579
Simrishamn 395 207 77 61 57 19 8 17 22 35 19 113 7 30 16 54 17 6 1 159 207 952
Sjöbo 386 201 54 61 57 19 8 17 22 35 19 113 7 30 16 54 17 6 1 121 201 920
Skurup 322 168 61 61 58 16 7 14 19 35 16 108 6 25 13 45 16 5 994 168 826
Staffanstorp 533 297 93 61 132 24 10 21 27 35 25 124 9 40 21 72 20 8 1 551 297 1 254
Svalöv 295 146 55 61 45 14 7 12 17 35 14 105 5 22 11 40 16 4 903 146 757
Svedala 468 248 82 61 105 21 10 19 24 35 22 119 8 35 18 63 19 7 1 363 248 1 115
Tomelilla 280 134 53 61 44 13 7 12 17 35 14 104 5 21 11 39 16 4 869 134 735
Trelleborg 916 481 174 61 127 15 45 16 39 45 35 45 159 16 72 37 129 28 14 2 453 481 1 972
Vellinge 784 509 139 61 96 36 14 32 37 35 37 144 13 58 30 104 24 11 2 163 509 1 654
Ystad 614 346 116 61 81 30 12 26 31 35 31 133 11 48 25 86 22 9 1 716 346 1 370
Åstorp 343 152 61 61 114 16 8 14 19 35 16 108 6 25 13 45 16 5 1 056 152 904
Ängelholm 871 498 163 61 82 42 15 37 42 35 42 154 15 67 34 120 27 13 2 317 498 1 819
Örkelljunga 212 99 39 61 32 10 6 9 14 35 10 98 4 16 8 29 14 3 698 99 599
Östra Göinge 322 142 57 61 42 15 7 13 18 35 15 106 5 24 12 42 16 5 936 142 794

   
28 577 14 825 5 186 2 000 3 147 150 1 345 510 1 184 1 043 1 071 1 378 5 036 490 2 172 1 114 3 894 844 426 74 392 14 825 59 567
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Medlemsavgift 2021-2022 

Sida 2

Bilaga 2
(sid 2)

Totalram "Medlemsavgift Skånes Kommuner" för 2021 och 2022 20200605

(tkr) 2020 2021 2022
 

Kommun       2020-2022 2020-2022
Total avgift Avgår upphandling Netto Ny ram 2020 Besparing Ram 2021 Besparing Ram 2022Diff ram 2022- Diff ram 2022-
exkl BRS Räddsam Skåne och  fördelad på  6% 7,5%  Netto 2020 tot avg exkl BRS
  Teknikcollege befolkning      

Bjuv 803 -158 645 560 -34 526 -42 484 -161 -319
Bromölla 748 -193 555 458 -28 431 -34 397 -158 -351
Burlöv 914 -150 764 681 -41 640 -51 589 -175 -325
Båstad 816 -212 604 539 -32 507 -40 466 -138 -350
Eslöv 1 478 -260 1 218 1 204 -72 1 132 -90 1 041 -177 -437
Helsingborg 5 826 -854 4 972 5 263 -316 4 947 -395 4 552 -420 -1 274
Hässleholm 2 329 -481 1 848 1 858 -111 1 746 -139 1 607 -241 -722
Höganäs 1 284 -271 1 013 960 -58 902 -72 830 -183 -454
Hörby 785 -137 648 557 -33 523 -42 482 -166 -303
Höör 928 -285 643 595 -36 560 -45 515 -128 -413
Klippan 858 -153 705 633 -38 595 -47 547 -158 -311
Kristianstad 3 511 -570 2 941 3 055 -183 2 871 -229 2 642 -299 -869
Kävlinge 1 392 -217 1 175 1 129 -68 1 062 -85 977 -198 -415
Landskrona 2 043 -390 1 653 1 642 -99 1 543 -123 1 420 -233 -623
Lomma 1 171 -174 997 885 -53 832 -66 765 -232 -406
Lund 4 659 -665 3 994 4 451 -267 4 184 -334 3 850 -144 -809
Malmö 12 980 -1 745 11 235 12 260 -736 11 525 -920 10 605 -630 -2 375
Osby 792 -216 576 471 -28 442 -35 407 -169 -385
Perstorp 579 -193 386 267 -16 251 -20 231 -155 -348
Simrishamn 952 -195 757 683 -41 642 -51 591 -166 -361
Sjöbo 920 -172 748 685 -41 644 -51 592 -156 -328
Skurup 826 -179 647 566 -34 532 -42 490 -157 -336
Staffanstorp 1 254 -286 968 905 -54 850 -68 783 -185 -471
Svalöv 757 -161 596 508 -30 478 -38 440 -156 -317
Svedala 1 115 -247 868 792 -48 744 -59 685 -183 -430
Tomelilla 735 -157 578 485 -29 456 -36 420 -158 -315
Trelleborg 1 972 -376 1 596 1 619 -97 1 522 -121 1 400 -196 -572
Vellinge 1 654 -295 1 359 1 305 -78 1 227 -98 1 129 -230 -525
Ystad 1 370 -258 1 112 1 088 -65 1 023 -82 941 -171 -429
Åstorp 904 -236 668 568 -34 534 -43 491 -177 -413
Ängelholm 1 819 -306 1 513 1 513 -91 1 422 -113 1 309 -204 -510
Örkelljunga 599 -132 467 366 -22 344 -27 317 -150 -282
Östra Göinge 794 -160 634 535 -32 503 -40 462 -172 -332

   
59 567 -10 484 49 083 49 083 -2 945 46 138 -3 681 42 457 -6 626 -17 110

43 kr/inv 33 kr/inv 31 kr/inv
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Medlemsavgift 2021-2022 

Sida 3

Invånarantal 1/1 2020 - kommunerna i Skåne Bilaga 2
(sid 3)

Antal  Andel
Bjuv 15 715 0,011
Bromölla 12 870 0,009
Burlöv 19 112 0,014
Båstad 15 128 0,011
Eslöv 33 793 0,025
Helsingborg 147 734 0,107
Hässleholm 52 145 0,038  
Höganäs 26 942 0,02
Hörby 15 631 0,011
Höör 16 713 0,012
Klippan 17 756 0,013
Kristianstad 85 747 0,062
Kävlinge 31 705 0,023
Landskrona 46 090 0,033
Lomma 24 834 0,018
Lund 124 935 0,091
Malmö 344 166 0,25
Osby 13 208 0,01
Perstorp 7 492 0,005
Simrishamn 19 174 0,014
Sjöbo 19 226 0,014
Skurup 15 889 0,012
Staffanstorp 25 396 0,018
Svalöv 14 268 0,01
Svedala 22 229 0,016
Tomelilla 13 617 0,01
Trelleborg 45 440 0,033
Vellinge 36 628 0,027
Ystad 30 541 0,022
Åstorp 15 940 0,012
Ängelholm 42 476 0,031
Örkelljunga 10 280 0,007
Östra Göinge 15 007 0,011

1 377 827 1
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

Ks § 109 Dnr KS 2019/57

Utökad investeringsram för VA 2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsramen för VA år 2020 från 
22 miljoner kr till 36 miljoner kr.

Ärendebeskrivning
VA-verksamheten behöver genomföra många viktiga och prioriterade 
investeringsprojekt den närmaste tiden. Vi har i avtal förbundit oss till att 
genomföra projekt som Tomelilla kommun ska finansiera och Simrishamn 
betalar större delen av kapitaltjänstkostnaderna för. Inför budget 2020 
presenterades aktuella investeringar inom VA-verksamheten för 2020 och 
fyra år framåt. Under hösten och vintern har förutsättningarna för flera olika 
projekt förändrats. Investeringsvolymen för aktuella projekt presenterades 
för investeringsberedningen 2019 och uppgick till följande belopp:

 år 2020 22,0 miljoner kr
 år 2021 27,6 miljoner kr
 år 2022 26,2 miljoner kr
 år 2023 20,8 miljoner kr
 år 2024 22,2 miljoner kr

Dessa belopp har legat som grund för taxeberäkningar de kommande åren. 
Nu har flera projekt dragit iväg i kostnad och ett nytt har tillkommit som 
anses vara helt nödvändigt att genomföra. De förändringar som har skett är 
främst följande:

Utbyggnad av vattenledning mot Kivik
Bedömd kostnad 15,0 mkr. Nuvarande kostnadsbedömning 18,5 mkr. 
Ledningen finansieras till stor del av Simrishamn men Tomelilla står för 
investeringen. 

Utbyggnad av Brösarps vattenverk
Tidigare av konsult bedömd kostnad 5,0 mkr. Nuvarande bedömning efter 
att verket är projekterat med större reservoarvolymer, personalrum mm är 
bedömningen ca 13 mkr. Finansieras till 78 % av Simrishamn men Tomelilla 
står för investeringen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 109 forts.

Ombyggnad och utbyggnad av Smedstorp vattenverk
1,5 mkr i budget för en enklare ombyggnad. Under 2019 steg nitrathalterna 
till en nivå som gränsade till icke tjänligt. Efter utredning beslöts att större 
åtgärder måste till för att säkra vattenkvaliteten. Vi levererar en stor del av 
vattnet från Smedstorp till Gärsnäs (Simrishamn) och har ett avtal om minsta 
leverans till Simrishamn på 200 000 m3/år. Verket bedöms som strategiskt 
viktigt. Anbud för ombyggnad uppgår till 14,0 mkr. 

Relining avloppsledning till Rosendal
Detta projekt hade senarelagts men bedömdes som akut varför en delsträcka 
relinades under våren. Investering 1,2 mkr som inte var med i budgeten. 

Kombinerade ledningar
Dessa projekt syftar i första hand till att minska risken för 
källaröversvämningar. I projekten kompletteras med en dagvattenledning och 
utbyte av vattenledningar. Budgeterade medel 4 mkr. Omprioritering genom 
att skjuta fram Fågeltofta ARV ökar budgeten för kombinerade ledningar till 
8 mkr. Kostnader för Sjöstedts väg, Uppfartsgatan och Västergatan kommer 
att uppgå till 11,7 mkr. 

Sammanfattning
Omprioriteringar har gjorts och andra projekt har flyttats fram i tiden. De 
projekt som nu ligger med i planeringen är viktiga projekt som verksamheten 
anser måste genomföras. Det som främst sticker ut är Smedstorps vattenverk 
som har tillkommit som en nödvändig investering. För att minska risken för 
källaröversvämningar har saneringsområden där vi har kombinerade 
ledningar prioriterats. För att kunna genomföra dessa projekt behöver 
investeringsbudgeten för år 2020 ökas från 22 mkr till 36 mkr. Behovet av 
investeringsmedel är högt men de kapitaltjänstkostnader som belastar 
Tomelillas VA-kollektiv och därmed påverkar taxan är enligt prognosen 22 
miljoner, dvs lika med budgeterad nivå. 

Ekonomiska konsekvenser
Tomelilla kommun måste finansiera mer investeringar än vad som ligger i 
budgeten år 2020 men kompenseras med intäkter som täcker upp de ökade 
kapitaltjänstkostnaderna. 

Barnperspektivet
Många av investeringarna innebär att anläggningarna bibehålls i god 
kondition för kommande generationer.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 109 forts.

Miljöperspektivet
Separering av kombinerade system innebär minskade bräddningar av orenat 
vatten till gagn för miljön. Det innebär också minskad energiåtgång då 
regnvatten som idag tillförs ledningarna inte behöver pumpas via våra 
ledningssystem och reningsverk.

Uppföljning
Effekten av investeringarna redovisas via uppföljning av nyckeltal där VA-
verksamheten har tydliga mål i sin verksamhetsplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsramen för VA år 2020 från 
22 miljoner kr till 36 miljoner kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164/2020, handlingsid: Ks 2020.2451.
VA-projekt investeringar 2020-2024, handlingsid: Ks 2020.2403.
Tilläggsbilaga Tjänsteskrivelse Utökad investeringsram för VA 2020, 
handlingsid: Ks 2020.xxx
Avtal vattenleverans från Smedstorps VV 2015, handlingsid: Ks 2020.xxxx.

Tidigare behandling
Samhällsbyggnadsnämnden § 54/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 
investeringsramen för VA år 2020 från 22 miljoner kronor till 36 miljoner 
kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164/2020:
Kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsramen för VA år 2020 från 
22 miljoner kr till 36 miljoner kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ytterligare underlag inför kommunstyrelsens sammanträde den 26 
augusti 2020.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Var? Vad?

Typ Objekt/ Anläggning Projekt/Åtgärd Drift/ Investering
Finansiering, ev. 

intäkt

Bedömd total-

summa tkr
2020 2021 2022 2023 2024

A Fågeltofta ARV Flödesmätning, projektering nytt ARV, upphandling Re-Investering 5 100 100 2 000 3 000

A Eljaröds ARV Åtgäder pst, slutlig omkoppling Re-Investering 100 100

A Skåne Tranås ARV Ombyggnad sed.bass. + flockning Re-Investering 500 500

A Brösarps ARV Utredning, proj., upphandling ombyggnad Re-Investering 6 000 1 000 5 000

A Kverrestad ARV Överföring avlopp Kverrestad -> Lunnarp Ny-Investering 2 000 2 000

L/V Brösarps ledningsnät Utbyggnad vattenledning mot Kivik Ny-Investering Delvis S-hamn 18 500 5 500 13 000

L/V Ledningsnät Byte diverse ventiler Re-Investering 4 000 1 000 500 500 500 1 000

L Ledningsnät Utbyggnad VA på landsbyggnad - enstaka Ny-Investering Ansl.avgift 7 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500

L/K Ledningsnät Sanering Sjöstedts väg, Uppfartsgatan mfl Re-Investering 6 000 6 000

L/K Ledningsnät Sanering  Västergatan mfl Re-Investering 5 800 5 800

L/K Ledningsnät Sanering Hantverkaregatan Re-Investering 4 000 4 000

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Grönegatan 200 m Re-Investering 2 000 2 000

L Ledningsnät Svamparondellen mm Ny-Investering Ansl.avgift 11 000 3 000 1 000

L/S Tomelilla s-ledningsnät Relining inloppsledning Rosendal Re-Investering 4 200 1 200 3 000

L/S Ledningsnät Relining, utbyte div spillvattenledningar Re-Investering 2 000 1 000 1 000

L/V Ledningsnät Utbyte div vattenledningar Re-Investering 2 000 1 000 1 000

V Brösarps VV Nytt Vattenverk Ny-Investering Delvis S-hamn 14 000 5 000 9 000

V Onslunda VV Utvändig renovering, nytt tak, fönster, staket, etc. Re-Investering 500 500

V Smedstorps VV Ombyggnad Re-Investering 14 000 5 000 9 000

V Fyledalen vattentäkt Borrning och anläggande av ny huvudborra Re-Investering 200 200

V Tomelilla VV Byggentreprenad invallning kemtankar mm Re-Investering 2 000 2 000

V Tomelilla VV Ombyggnad vattenverk, avhärdning, filter… Re-Investering 8 000 4 000 2 000 2000

L/V Ledningsnät Skåne-Tranås Relining vattenledningar Re-Investering 1 500 1 500

L/S Eljaröd s-ledningsnät Relining spillvattenledningar och brunnar Re-Investering 2 000 2 000

L/V Eljaröd v-ledningsnät Reling vattenledning Re-Investering 2 500 1 500 1 000

L/V Fågeltofta v-ledningsnät Reling vattenledning (återstående del) Re-Investering 1 500 1 500

L Skåne Tranås ledningsnätVA- utbyggnad, 5 nyanslutningar Investering Ansl.avgift 1 000 1 000

L/S Skåne Tranås s-ledningsnätRelining spillvattenledningar och brunnar Re-Investering 2 500 2 500

L/V Smedstorp v-ledningsnät Omläggning v-ledning 245 m Re-Investering 600 600

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Brogatan 100 m Re-Investering 1 000 1000

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Nygatan under jvg Re-Investering 5 000 5 000

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Kopparslagareg 80 m Re-Investering 2 000 2 000

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Mellanvägsg 80 m Re-Investering 2 000 2 000

L/V Tomelilla v-ledningsnät Relining äldre vattenledning T-la - Lunnarp Re-Investering 1 000 1 000

L/V Övraby v-ledningsnät Reling vattenledning Re-Investering 1 500 1 500

A Övraby ARV Ombyggnad och modernisering Re-Investering 1 000 1 000

L Ledningsnät Flytta Lunnarpsledningar längs spåret Investering Trafikverket 100% 3 000

L Ledningsnät Övriga investeringar ledningsnät Investering 17 200 200 3 000 6 000

A Avloppsanläggningar Övriga investeringar avloppsanläggningar Investering 3 200 300 300 300 2 000

V Vattenverk Övriga investeringar vattenverk Investering 3 500 500 1 000 2 000

Ö Övrigt Fastighetsinvesteringar Investering 4 000 1 000 1 000 1 000

Aktuell budget 153 600 35 400 39 600 28 300 24 800 25 500

Exkl intäkter 117 200 22 000 25 100 27 300 20 800 22 000

Redovisad budget 118 800 22 000 27 600 26 200 20 800 22 200
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Tilläggsbilaga Utökad investeringsram för VA 2020
I föreliggande bilaga till tidigare framställd tjänsteskrivelse i ärendet SBN 2019/172 ges en mer 
detaljerad beskrivning till bakgrund och motiv till investeringen som rör Smedstorps vattenverk.

Beskrivning av Smedstorps vattenverk
Vattentäkten och vattenverket i Smedstorp försörjer cirka 450 personer i orterna Smedstorp och 
Ö Ingelstad i Tomelilla kommun. Möjlighet finns också genom omkoppling att förse Kverrestad 
och södra delen av Lunnarp med vatten från Smedstorps vattenverk. Drygt hälften av vattnet 
levereras dock till Simrishamns kommun via vattentornet i Gärsnäs. I vattentornet blandas 
Smedstorpsvattnet med vatten från Listarum (Simrishamns kommun) och distribueras till 
Simrishamns system, bland annat Gärsnäs, Tommarp och Hammenhög. 

Vattentornet i Gärsnäs fungerar som tryckhållande högreservoar även för Smedstorps system och 
vatten kan även levereras från Gärsnäs till Smedstorp och Ö Ingelstad om det skulle behövas. 

Grundvattnet som används till dricksvattenproduktionen i Smedstorp är av sådan beskaffenhet 
att beredning hittills inte har krävts för att uppfylla kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna. 
Förutom ett UV-aggregat som mikrobiologisk säkerhetsbarriär finns idag ingen rening av 
grundvattnet som levereras som dricksvatten. 

Ett avtal från 2014 är slutet med Simrishamns kommun om leverans av dricksvatten från 
Smedstorp där vattenmängderna (i båda riktningarna) mäts i en mätarbrunn i kommungränsen. 
Enligt avtalet ska minst 200 000 m³ vatten per år levereras till Simrishamns kommun. Avtalet är 
skrivet på 25 år och bifogas skrivelsen. 

Simrishamns kommun är mest beroende av vattenleveranserna under sommaren, när det råder 
stor brist på vatten i den egna kommunen. 

Behovet av nitratrening
Under 2017 kom de första analyssvaren med förhöjd halt nitrat och VA-enheten började se en 
stigande trend av nitrathalterna. Under senare delen av 2019 började halterna bli alarmerande och 
närma sig gränsvärdet för otjänligt dricksvatten. 2019-11-29 uppmättes nitrathalten till 49 mg/l 
där gränsen för otjänligt går vid 50 mg/l. Provtagningen av både grundvatten och dricksvatten 
har utökats och VA-enheten följer noga utvecklingen.

Som en akut och tillfällig åtgärd blandas för närvarande dricksvatten från Tomelilla vattenverk in 
i vattnet från Smedstorp, så att en utspädning till tillåten nivå erhålls. Denna lösning är dock inte 
hållbar i längden, då hela vattenbehovet i Smedstorps vattenförsörjningsområde inte kan täckas 
med distribution från Tomelilla. 

Smedstorps vattentäkt som strategiskt viktig
Både Simrishamns och Tomelillas VA-enheter ser Smedstorps vattenverk och vattentäkt som 
strategiskt viktig för regionen. Smedstorps vattenverk är förbundet med både Tomelillas 
vattensystem och delar av Simrishamns vattenförsörjningsområde. Smedstorps vattentäkt ger 
redundans i vattenförsörjningen i regionen genom att Smedstorp kan leverera dricksvatten åt 
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båda hållen. I en situation då grundvatten inte kan hämtas från huvudtäkten i Fyledalen, måste 
reservvattentäkterna i Tryde användas till Tomelilla vattenverk och då kan omkopplingar på nätet 
göras så att Smedstorps vattenverk försörjer Kverrestad och delar av Lunnarp. 

Avsikten på sikt är att Smedstorps vattenverk ska kunna användas som reservvatten i större 
utsträckning och förse ett ännu större område av Tomelillas system med dricksvatten när det 
behövs. Detta beskrivs också i VA-planen, som antogs i Tomelilla under 2019.

Smedstorps vattenverk och vattentäkt behövs för att säkra upp dagens och framtida 
vattenförsörjning i kommunen och en investering i verket ses som helt nödvändig.

Planerade investeringar
Sedan ett par år tillbaka har det funnits en summa med i investeringsplanen för åtgärder vid 
Smedstorps vattenverk. I VA-planen, som antogs 2019, fanns investeringen med i åtgärdsplanen 
med en investering på 1,5 mkr, men med tillägget att om nitratrening behövs blir summan högre. 
Den då planerade investeringen innebar en renovering av byggnaden med nya elinstallationer och 
en allmän uppgradering av anläggningen. 

VA-enheten har utrett alternativen för reduktion av nitrathalterna i grundvattnet i Smedstorp och 
en process med omvänd osmos framstod som mest lämplig. Nitratrening, oavsett metod, är en 
förhållandevis dyr behandling i förhållande till andra installationer. En upphandling är gjord och 
Malmberg är tilldelad totalentreprenör med knappt 14 mkr som kontraktssumma.

I den nu beställda entreprenaden ingår förutom nitratrening även fast reservkraft, renovering av 
befintlig byggnad och uppgradering av brunnsöverbyggnaderna. Med ombyggnaden ökar också 
säkerheten vid dricksvattenanläggningen med förbättrat skalskydd. 

Ombyggnaden medför inte någon utökning av kapaciteten, då vattendomen begränsar hur 
mycket vatten som får uttas ur vattentäkten. 

För närvarande pågår detaljprojektering och entreprenaden ska vara klar för distribution av 
godkänt vatten i april 2021. 

Ekonomiska konsekvenser av investeringen
Kapitalkostnad av investeringen på 14 mkr blir med 30 års avskrivning 470 tkr/år. Ränta på 1,5% 
blir ca 210 000 kr/år, dvs. totalt 680 000 kr/år. Intäkten av försäljning av 200 000 m³ vatten per 
år till Simrishamn uppgår till 1 920 000 kr/år (VA-taxan 2020). 

Förvaltningen har låtit upprätta en ekonomisk modell för VA-verksamheten i kommunen där 
simuleringarna visar hur avgiften behöver höjas under kommande år för att möta verksamhetens 
kostnader. De investeringar som föreslås under år 2020 och de intäkter som de ger har lagts in i 
modellen. De utökade investeringsmedel som föreslås påverkar taxans utveckling marginellt och 
ligger med i det taxeförslag som har lämnats till Samhällsbyggnadsnämnden. I detta förslag 
föreslås en taxehöjning inför 2021 på 3 %.

Behoven att investera och förnya VA-anläggningarna har varit stort under många år men har 
begränsats av personella resurser. Verksamheten ser det som mycket positivt att stora 
förbättringar i Tomelillas VA-anläggningar nu genomförs.
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Bilaga:

Avtal mellan Tomelilla och Simrishamns kommuner gällande vattenleveranser från Smedstorps 
vattenverk. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

Ks § 110 Dnr KS 2020/146

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att ingången borgensförbindelse av 
den 11 mars 2003 (”Borgensförbindelse”), vari Tomelilla kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”)  förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Tomelilla kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att regressavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen alltjämt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att garantiavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari Tomelilla kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.

Kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) och kommundirektör Britt-Marie Börjesson att för Tomelillas 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 110 forts.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun har hela sin låneskuld hos Kommuninvest, för 
närvarande 300 mnkr. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvar solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar, för närvarande 
291, har tecknat borgensförbindelse.

Tomelilla kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 
2002 och undertecknade separat regressavtal 11 mars 2003. 
Kommunfullmäktige beslutade § 102/ 2011 att förnya avtalet.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Tomelilla kommun 
borgensåtagande är på väg att löpa ut. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 
den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är 
det av stor vikt att Tomelilla kommun fattar ett beslut i kommunfullmäktige 
som bekräftar att borgensförbindelsen fortfarande gäller samt därefter 
undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 
har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare tio år.

Ekonomiska konsekvenser
Kommuninvests goda kreditvärdighet innebär bra förutsättningar för bra 
lånemöjligheter till lägre ränta än vad övriga marknaden erbjuder. 
Förutsättningar för att nyttja Kommuninvests tjänster är att Tomelilla 
kommun är medlem i föreningen och därmed också tecknar separat 
regressavtal. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 110 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att ingången borgensförbindelse av 
den 11 mars 2003 (”Borgensförbindelse”), vari Tomelilla kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”)  förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Tomelilla kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att regressavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen alltjämt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att garantiavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari Tomelilla kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.

Kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) och kommundirektör Britt-Marie Börjesson att för Tomelillas 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 166/2020, handlingsid: Ks 2020.2453.

 
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 166/2020:
Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att ingången borgensförbindelse av 
den 11 mars 2003 (”Borgensförbindelse”), vari Tomelilla kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”)  förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Tomelilla kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

§ 110 forts.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att regressavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen alltjämt gäller.

Kommunfullmäktige beslutar bekräfta att garantiavtalet undertecknat av 
Tomelilla kommun den 21 juli 2011, vari Tomelilla kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.

Kommunfullmäktige beslutar utse kommunstyrelsens ordförande Leif 
Sandberg (C) och kommundirektör Britt-Marie Börjesson att för Tomelillas 
kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 79 Dnr KS 2020/99

Tomtpriser för energineutrala bostäder

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att priset för köp av kommunal tomt ska 
reduceras för köpare som uppför en eller flera energineutrala bostäder på 
tomten.

Reducering ska ske genom att 25% av tomtpriset återbetalas när 
bostaden/bostäderna är uppförda, verifiering av noll energikonsumtion är 
inlämnad och slutbesked har utfärdats.

Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Övriga priser föreslås 
ligga kvar oförändrade men regleras genom justering med KPI enligt tidigare 
beslut.

Finansiering sker genom anslaget för hållbar utveckling.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att reducera 
tomtpriset för att stimulera byggandet av energineutrala hus.

Kraven på att minska energiförbrukningen för boende och verksamheter har 
successivt ökat sedan man på 1970-talet började forska mer strukturerat om 
energianvändning i byggnader.

Bland annat har kraven på isolering av byggnader ökat, krav på 
energideklarationer har införts och under de senaste tio åren har kraven 
skärpts för hur mycket energi som får användas för uppvärmning av nya 
bostäder samtidigt som man skärpt kraven på att den faktiska förbrukningen 
ska kunna verifieras. Detta har lett till en minskning med ca 11% av 
energiförbrukningen mellan 1995 och 2011, och prognosen är att den kan 
minska ytterligare 10-20 % fram till 2050. Riksdagen fastställde 2009 att 
målet är 50% minskning av energiförbrukningen fram till 2050.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 79 forts.

Med dagens teknik, kombinerat med möjligheten att sälja energi producerad 
med solceller, kan man bygga helt energineutrala bostäder. Trots detta byggs 
inte särskilt många lågenergihus, vilket innebär att byggandet av exempelvis 
klimatneutrala byggnader behöver stimuleras på flera sätt.

En reducering av tomtpriset skulle kunna bidra till att fler aktörer, med avsikt 
att bygga nytt, lägger mer tid på att undersöka de tekniska och ekonomiska 
möjligheterna i att bygga mer energisnålt.

För att reduceringen ska ge effekt bör den ha en viss substans. En 
solcellsanläggning som ger ca 8000 kWh kan kosta ca 150 000 - 200 000 
kronor. Med nuvarande tomtpriser på ca 300 000 kronor per tomt skulle 25 
% ge en reducering på 75 000 kronor per tomt, det vill säga mellan 1/3 och 
½ av kostnaden för en solcellsanläggning.

Ekonomiska konsekvenser
Tomtpriserna ligger för närvarande på drygt 300 000 kronor. För närvarande 
har kommunen 15 tomter för enbostadshus till salu i Brösarp och Tomelilla 
till ett sammanlagt marknadsvärde om 4,7 Mkr. Om reduceringen av 
tomtpriset är 25 % och samtliga tomter bebyggs med energineutrala bostäder 
medför det en intäktsminskning om drygt 1 Mkr med de tomtpriser som 
gäller 2020.  

I praktiken handlar det förmodligen om att bygga nollenergihus på 1-3 
enbostadstomter om året, det vill säga minskade intäkter om ca 225 000 kr i 
2020 års tomtpriser.

Den långsiktiga konsekvensen blir minskat ekonomiskt utrymme i framtida 
exploateringsprojekt.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionens artiklar.

Miljöperspektivet
Beslutet skulle kunna bidra till minskad energianvändning för bostäder och 
därmed påföljande minskning av konsumtion av fossilbränsle för 
uppvärmning viket sin tur skulle minska utsläppen av växthusgaser.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 79 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att priset för köp av kommunal tomt ska 
reduceras för köpare som uppför en eller flera energineutrala bostäder på 
tomten.

Reducering ska ske genom att 25% av tomtpriset återbetalas när 
bostaden/bostäderna är uppförda, verifiering av noll energikonsumtion är 
inlämnad och slutbesked har utfärdats.

Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Övriga priser föreslås 
ligga kvar oförändrade men regleras genom justering med KPI enligt tidigare 
beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2020, handlingsid: Ks 2020.1896.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 31/2019:
Kommunfullmäktige beslutar anta ny taxa för bostadstomter enligt följande:
Villatomter: Grundpris 200 000 kr, 70 kr/kvm samt indexuppräkning (10 % 
år 2018).
Tomter för flerfamiljshus: Grundpris 400 000 kr, 100 kr/kvm samt 
indexuppräkning (10 % år 2018).

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
hur kommunen kan få mer marknadsvärdiga priser vid försäljning av 
bostadstomter samt att uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 
den 9 oktober 2019.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
en modell där man kan erhålla prisreducering på tomtpris om man uppför ett 
hus enligt ”Nära nollenergihus”.

Samhällsbyggnadsnämnden § 24/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att priset 
för köp av kommunal tomt ska reduceras för köpare som uppför en eller 
flera energineutrala bostäder på tomten.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 79 forts.

Reducering ska ske genom att 25% av tomtpriset återbetalas när 
bostaden/bostäderna är uppförda, verifiering av noll energikonsumtion är 
inlämnad och slutbesked har utfärdats.

Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Övriga priser föreslås 
ligga kvar oförändrade men regleras genom justering med KPI enligt tidigare 
beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att priset för köp av kommunal tomt ska 
reduceras för köpare som uppför en eller flera energineutrala bostäder på 
tomten.

Reducering ska ske genom att 25% av tomtpriset återbetalas när 
bostaden/bostäderna är uppförda, verifiering av noll energikonsumtion är 
inlämnad och slutbesked har utfärdats.

Ändringen föreslås gälla från och med 1 januari 2021. Övriga priser föreslås 
ligga kvar oförändrade men regleras genom justering med KPI enligt tidigare 
beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget 
att finansiering ska ske genom anslaget för hållbar utveckling.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 83 Dnr KS 2020/108

Årsredovisning 2019 - Österlens Kommunala 
Renhållnings AB (ÖKRAB)

Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlens kommunala renhållnings AB har avlämnat 
årsredovisning för 2019. Årets resultat uppgår till 0 kr.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
ägarkommunernas fullmäktige fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 - Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB), 
handlingsid: Ks 2020.1779.
Revisionsrapport 2019 ÖKRAB, handlingsid: Ks 2020.1781.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport årsredovisning 2019 ÖKRAB, 
handlingsid: Ks 2020.1780.
Kommunfullmäktige § 66/2019, handlingsid: Ks 2019.2137.
_________  
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2019

Justerandes sign

Kf § 66 Dnr KS 2019/98

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

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.

Jäv
Bertil Fredlund (M) och Axel Olsson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlens kommunala renhållnings AB har avlämnat 
årsredovisning för 2018. Årets resultat uppgår till minus 16 tkr.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
ägarkommunernas fullmäktige fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 69/2019, handlingsid: Ks 2019.1847.
Årsredovisning 2018 - Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB), 
handlingsid: Ks 2019.1480.
Revisionsberättelse 2018 – ÖKRAB, handlingsid: Ks 2019.1481.
Undertecknad granskningsrapport 2018 från lekmannarevisorerna ÖKRAB, 
handlingsid: Ks 2019.1342.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2019

Justerandes sign

Kf § 66 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 139/2019:
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.

Kommunstyrelsen § 69/2019:
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2018.
_________

Beslutet skickas till:
Bolagsstämmoombud Leif Sandberg (C)
Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB)
Simrishamns kommun
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 80 Dnr KS 2020/105

Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har avlämnat årsredovisning och 
granskningsrapport för år 2019.

Årets resultat blev 26,7 Mkr. 

Revisorerna beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd Försäkrings AB, handlingsid: 
Ks.2020.2028.
Kommunfullmäktige § 64/2019, handlingsid: Ks 2019.2130.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Året i korthet 2019
• Årets resultat blev 28,3 Mkr före dispositioner och skatt men bidragande är effekten med 8,3 

Mkr för finansiella placeringar som ökat i värde. Disposition från säkerhetsreserven föreslås med 
5,7 Mkr vilket då blir maximal tillåten avsättning.   

• Premier för egen räkning uppgår till 40,8 Mkr, vilket är 1,0 Mkr mer än förra året. Då har  
premierna reducerats med 7,6 Mkr för premieåterbäring till kunder som gjort internupphand- 
ling. Premieåterbäringen motsvarar i genomsnitt en premiesänkning på ca 12,0 % för dessa 
kommuner    

• Skadeersättningar för egen räkning uppgår till 23,7 Mkr vilket är 10,1 Mkr högre än förra året.  
       

• Bolaget har försäkrat 58 kommuner samt 2 bolag och kommunalförbund av totalt 69 ägare. 
       

• En klar majoritet av bolagets försäkringskunder har valt internupphandling. Flertalet av de kunder 
som handlat upp enligt LOU, är kommunala bolag där direktplacering inte kan erbjudas.   
    

• Bolaget har anställt ny VD, Anders Ramäng, som tillträdde tjänsten 1 augusti 2019 då Mats 
Ekbäck gick i pension.
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VVERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖREN
Ett försäkringsföretags verksamhet går ut på att överta                                                  
riskexponering från andra. I vilken grad riskexponeringar 
realiseras i form av skador styr därför i högsta grad verk-  
samhetens resultat. Glädjande nog har även år 2019 präglats 
av att Kommunassurans försäkrade ägarkommuner inte har 
drabbats av skador i högre grad än förväntat, varför bolagets 
resultat är gott, vilket känns bra efter de tidigare skade-                                                          
drabbade åren 2016-2017. Framför allt känns det bra att de 
flesta av våra ägarkommuner har kunnat bedriva sin verk-
samhet utan störningar i form av tidskrävande egendoms- 
eller ansvarsskador.
Andelen av de ägarkommuner som valt att internupphandla 
sitt försäkringsskydd från Kommunassurans enligt bestäm-
melserna i 3 kap LOU är glädjande nog numera väldigt 
hög och det är endast ett par enstaka av våra försäkrade 
ägarkommuner som har valt att genomföra upphandling 
enligt LOU.
Det kan nämnas att vi i bolaget numera omtalar internupp- 
handling med denna benämning, som är den som används                                                                                                                
i LOU. Vid internupphandling av försäkring enligt 3 kap. 
LOU sker upphandlingen av försäkring direkt från det 
delägda bolaget Kommunassurans utan föregående konkur-
rensutsättning, vilket passar bra när försäkring ska köpas till 
självkostnadspris.
Från Kommunassurans sida förordar vi att våra ägare intern-    
upphandlar sitt försäkringsskydd, eftersom det möjliggör för 
oss att erbjuda försäkringsskydd på det sätt som vi uppfattar 
på lång sikt gynnar våra ägarkommuner bäst – förutsebar 
premieutveckling på låg nivå, större möjligheter att skräd-
darsy skyddet för den enskilda kommunens behov, fokuserat 
skadeförebyggande arbete samt administrativ enkelhet hos 
såväl ägarkommunerna som bolaget.
Att så hög andel av ägarkommunerna numera internupp-  
handlar har säkert till viss del att göra med att det fortsatt 
enbart förekommer ett par vinstdrivande försäkringsbolag 
som erbjuder kommunförsäkring, men i Kommunassurans 
vill vi gärna tro att våra ägarkommuner även uppskattar 
övriga fördelar.
Under hösten 2019 slutfördes arbetet med det skadeföre-
byggande självkontrollprogrammet. Flera kommuner har 
anslutit och påbörjat den riskmässiga översynen av framför 
allt skolor och omsorgsboenden. Skadeförebyggande arbete 

gynnar såklart alla och genom självkontrollprogrammet 
ges möjlighet att utan stora ekonomiska- eller arbetsinsatser 
både rent praktiskt förbättra risksituationen ute i kom-
munerna och att på ett enkelt sätt öka riskmedvetenheten 
hos enhetschefer, fastighetsansvariga m fl. Det finns fort-
farande utrymme för några kommuner till att ansluta till 
programmet under 2020 – om det finns intresse att delta 
redan innan ni blir kontaktade av oss så är det bara att höra 
av sig (info@ksfab.se).
De 17 kommuner som anslöt till Kommunassurans per 
den 1 januari 2018 är numera fullt integrerade i Kommun- 
assurans verksamhet och samarbetet fungerar mycket bra. 
Skadesituationen i denna grupp är på motsvarande nivå som 
hos övriga ägarkommuner. 
I mitten av verksamhetsåret bytte bolaget VD, vilket har 
påverkat årets verksamhet. Det avslutande halvåret har till 
stor del präglats av arbete med att förfina bolagets arbets-
rutiner. 
Framåtriktat vill jag nämna att bolaget har fått förfrågan 
av flera ägarkommuner om att öka produktfloran med nya 
försäkringsprodukter, t ex olycksfallsförsäkring. Bolaget har 
dock för närvarande inte koncession från Finansinspektionen 
för andra produkter än de vi redan erbjuder till ägarkom-
munerna. Under 2020 kommer en översyn av möjlig-                                                                                                    
heterna att ske, varför det vore värdefullt att veta om det 
finns ett allmänt önskemål om att internupphandla även 
andra försäkringsomfattningar än egendoms- och ansvars-
försäkring.

Anders Ramäng, Verkställande direktör

Anders Ramäng, VD
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SSTYRELSEN

Från vänster: Anders Ramäng, Anders Nählstedt, Kjell Rosenlöf, Anders Bjärnehäll, Irene Robertsson, Lars Rönnlund, 
Stefan Tengberg, Lars Niklasson, Jan-Åke Troedsson, Per-Olof Derborn

STYRELSELEDAMÖTER:
Jan-Åke Troedsson, ordförande, ledningstrateg, Malmö stad
Lars Niklasson, vice ordförande, fd ekonomidirektör, Lunds kommun
Kjell Rosenlöf, ledamot, kanslichef, VD Alvesta Utvecklings AB, vVD Alvesta Kommunföretag AB
Irene Robertsson, ledamot, kommunchef, Olofströms kommun
Anders Nählstedt, ledamot, brandingenjör, Hässleholms kommun
Catarina Willman, Ledamot, kommunchef, Vannsbro kommun
Anders Bjärnehäll, ledamot, försäkringssakkunnig, Bjärnehäll Risk and Insurance

Ann-Christin Walméus, suppleant, ekonomichef, Sjöbo kommun
Stefan Tengberg, suppleant, ekonomidirektör, Varbergs kommun
Lars Rönnlund, suppleant, kommunchef, Hultsfreds kommun
 
PERSONAL:
Anders Ramäng, VD
Per-Olof Derborn, vVD/ekonomichef
Brittmarie Hjörneby, senior underwriter
Ingrid Andersson, administratör
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SSTYRELSENS 
ORDFÖRANDE

Jan-Åke Troedsson, Styrelsens ordförande

2019 har varit ett spännande år för bolaget. Det är fler som 
väljer att internupphandla (direktplacera) försäkringen hos 
oss. Vi har också kontakt med kommuner som vill ansluta 
sig till bolaget. Det stärker mig i min uppfattning att vårt 
bolag behövs som komplement när kommunerna upphand-
lar och erbjuds enbart ett eller två anbud. Kommunassu-
rans har som uppgift att erbjuda en effektiv försäkring till 
våra delägare och om försäkringen är internupphandlad så 
får kommunen en återbäring om skadeläget är gynnsamt. 
Vi har haft två år bakom oss med ett bra skadeutfall vilket 
är positivt. Våra återförsäkringspremier kan hållas på en 
låg nivå om skadehistoriken är gynnsam men det innebär 
förstås lägre kostnader för såväl kommunen som för bolaget 
om vi slipper skador. Detta visar att det är viktigt att fortsät-

ta arbeta med skadeförebyggande insatser. Vi i bolaget ska 
arbeta med att skapa en bra riskspridning och bra villkor 
för våra delägare. Ett högt resultat för bolaget är inte ett 
självändamål utan att vi har en kostnadseffektiv försäkring 
för ägarna. Ett bra resultat behövs för att skapa bra reserver 
för kommande skador, men vi ska inte samla mer pengar än 
vad som behövs för att uppfylla våra policies. 
 Under året har även en ny VD tillträtt. Vi välkomnar 
även Anders Ramäng till vår gemenskap. En ny VD innebär 
alltid en ny syn på den väg bolaget väljer. Jag ser fram mot 
en nystart på utvecklingsarbetet mot att ge delägarna så bra 
försäkringsvillkor som möjligt. 

Jan-Åke Troedsson
Styrelseordförande
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F
Per-Olof Derborn, Vice VD

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB får härmed  avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.  
       
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 
året varav ett tvådagars strategimöte samt tre beslut per cap-
sulam. Uppgift som anges inom parantes är föregående års 
uppgift.      
      
Bolagets bildande samt ägarna    
Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.  
      
Syftet med bolaget är:
• att garantera att delägarna alltid erhåller ett 

försäkringsskydd,   
• att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkring-

smarknaden samt   
• att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande 

arbete.     
   

“Bolaget ägs av 69 (69) kommuner från olika delar av Sver-
ige, med klart övervägande andel i Götaland. Ägarna har 
tillsammans satt in 72 568 kkr (66 516 kkr) i aktiekapital. 
 Bolagets upptagningsområde avseende eventuella nya 
ägare är kommuner i Götaland.”   
 Ägarsamråd med representanter från de 69 delägarna 
hölls den 21 november på Hässleholms kulturhus i Hässle-
holm. Bolaget informerade då om hittillsvarande utveckling 
och framtidsplaner.      
     
Verksamhetens omfattning   
Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse 
(benämndes tidigare koncession) för att till sina ägare och 
deras kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande 
grupper och klasser av skadeförsäkring.  
•  Försäkring mot brand och annan skada på egendom 

(grupp e).    
• Fartyg (klass 6).    
• Allmän ansvarighet (klass 13).  
• Annan förmögenhetsskada (klass 16).  

     
Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även 
bedömas efter andra kriterier, som exempelvis minskad 
försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos 
ägarna.     
 Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 58 
(58) kommuner samt 2 (2) bolag och kommunalförbund.  
Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller 
deras hel- eller delägda bolag. Internupphandling enligt 3 
kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar 
försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organ-
isationer enbart försäkras efter att Kommunassurans vunnit 
en upphandling enligt annan upphandlingsform i LOU. 
Under 2019 har 56 kommuner valt internupphandling 
och bolaget har totalt haft 58 försäkringskunder försäkring-
stagare, kommuner och bolag.    
 Möjligheten för ägarkommunerna efter ändringen i 
LOU att internupphandla sin försäkring i Kommunassur-
ans blev permanentad fr o m 2013. Kommunerna har fått 

attraktiva premieerbjudanden kopplat till ett premieåter-
bäringssystem som faller ut när kommunerna haft ett posi-
tivt skadeutfall.
 De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget 
har återförsäkrats på den svenska och internationella 
återförsäkringsmarknaden.    
 Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har 
under året varit inriktat dels på informationsåtgärder gen-
temot kommunerna samt har det självkontrollprogram som 
har utvecklats i samarbete med vår riskkonsult börjat imple-
mentera.  

Väsentliga händelser under och efter 
räkenskapsårets utgång    
Generellt har det varit ett gynnsamt år gällande skador. 
Bolaget har haft endast en skada där återförsäkringsbolagen 
varit inblandade att ersätta. De som har ett bra skaderesultat 
och valt internupphandling, får totalt 7,6 Mkr (6,3 Mkr) i 
premieåterbäring.      
 Efter några år med relativt höga skadeutfall har det un-
der både 2018 och 2019 varit väsentligt bättre utfall.  
 Per den 1 augusti 2019 har tidigare VD pensionerats 
samt ny VD tillträtt.   
 I slutet av verksamhetsåret har det stått klart att antalet 
försäkrade kunder kommer att öka med flera nya kommun-
er samt att omsättningen år 2020 kommer att öka i mots-
varande mån.     
                                       
Årets resultat och skadeutfall   
Årets resultat uppgår till 28 321 tkr (12 823 tkr) före dis-
positioner och skatt. Bolaget gör en disposition från säker-
hetsreserven med 5 733 tkr (-20 250 tkr). Efter skatt slutar 
resultatet på 26 722 tkr (-6 087 tkr).   
 Under 2019 har de finansiella placeringarna ökat i värde 
med 10 573 tkr samtidigt som latent skatt ökar skatten med 
2 263 tkr, dvs en nettoeffekt med + 8 310 tkr på resultatet. 
Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 40 822 tkr 
(39 844 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning uppgick 
till 23 735 tkr (13 593 tkr). Skadekostnaderna för egen 
räkning ökar därmed med 10 Mkr mellan åren.   
      
Ekonomisk ställning 
Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god 
ekonomisk ställning. Under åren 2010-2014 var det ekono-
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miska resultatet så bra att avsättningar till säkerhetsreserven 
kunde göras med över 31 Mkr. Några år därefter försäm-
rades skadeutfallet avsevärt. Negativa resultat både 2015 och 
2016. Under 2017 inträffade så mycket egendomsskador att 
bolagets garanterade högstanivå, stop-loss, uppnåddes. Kon-
solideringsgraden uppgår 2019 till 327 % (277 %) från att 
2009 ha varit 182 %. Den stora förändringen av konsolid-
eringsgraden över tid beror på att konsolideringskapitalet, 
bestående av eget kapital, exklusive uppskjutna skatteford-
ringar, och säkerhetsreserv, belastad med schablonskatt, 
för motsvarande period ökat till 131,4 Mkr (111,1 Mkr) 
från att 2009 ha legat på 68,6 Mkr. Ökningen av kon-
solideringskapital under 2019 beror på ett fint resultat från 
försäkringsrörelsen samt att effekten av ökningen av värde-
papper netto har gett 8,3 Mkr.  
 En betydande del av bolagets resultat härrör från bola-
gets placeringsverksamhet. Räntorna på marknaden har 
under året legat kvar på motsvarande den exceptionellt låga 
nivå som varit de senaste åren, med stiborränta på negativt 
värde. Avkastningen på den typ av värdepapper som bola-
get vanligtvis har köpt, certifikat och företagsobligationer, 
är fortsatt på mycket låg räntenivå. Bolaget gör även andra 
placeringar i form av strukturerade produkter och förlagslån 
för att kunna uppnå högre avkastning och värdestegring till 
begränsad risk. Vissa av bolagets strukturerade produkter 
har inte avkastning men är kopplade till aktieportföljer eller 
index som istället förväntas leda till värdestegring. Avkast-
ningen för bolagets finansiella placeringar har varit god i 
förhållande till tagen risk enligt placeringspolicyn. Under 
året återhämtade sig värdet på bolagets värdepapper efter att 
ha gått  ned kraftigt under 2018. Värdet är vid bokslutstill-
fället högre än vad de är inköpta för. Den direkta avkastnin-
gen har under 2019 uppgått till  3,64 % (3,07 %). Tidigare 
år har de finansiella intäkterna kunnat finansiera stor del av 
bolagets administrativa verksamhet, det är med dagens rän-
tenivåer inte längre möjligt.     
 Idag har bolaget en hög kapitalbas 132,7 Mkr (112,6 
Mkr), att jämföras med nuvarande krav på solvensmarginal, 
39,8 Mkr. Det är positivt med en hög kapitalbas sett till 
bolagets ambitioner att få fler försäkringstagare samt att vär-
va fler delägare.     
 
Risker i verksamheten    
Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring 
för att begränsa bolagets risker. För egendomsskada var 
bolagets självbehåll 5 Mkr för enskild skada att jämföra 
med 2018 års nivå med 6 Mkr i självbehåll. Den totala 
skadekostnaden för egendomsskdor som ersätts av bolaget, 
aggregat, uppgick till 25 Mkr. För ansvarsskador var självbe-
hållet 2 Mkr per skadehändelse och maximerat till 5 Mkr 
per år vilket det varit sedan 2006. I ett särskilt program för 
Malmö stad uppgick totala risken till 1 Mkr. Sammanlagt 
begränsades bolagets totala risk till 31 Mkr (25+5+1) per 
år. Återförsäkring tecknades hos svenska och internationella 
återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt Lagen om 
offentlig upphandling, LOU.    
 Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapi-
talet har varit placerat i bank, kommun- och företagsobliga-
tioner samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med 
bolagets placeringspolicy. 
 Bolagets risker finns utförligare beskrivet under 
“Tilläggsupplysningar”.    
Verksamheten 2020    
Premierna ser ut att ligga på samma nivå som tidigare år. För 
kunder som internupphandlat sin försäkring enligt LOU 

3 kap 11 § ligger premierna stilla, vilket är avsikten med 
den placeringstekniken. Som nämnts ovan ökar dock an-
talet försäkrade kommuner, vilket indikerar en hårdnande 
marknad. Att marknaden hårdnar uttrycks också av andra 
försäkringsföretag.    
 “De kommuner som inte har internupphandlat sin 
försäkring utan istället upphandlat via LOU kommer att 
erbjudas möjligheten. Från Kommunassurans sida re-
kommenderas ägarkommunerna att internupphandla, 
eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att 
bolaget erbjuder bättre villkor vid en internupphandling 
än vid en upphandling enligt annan upphandlingsform. 
Internupphandlande kommuner deltar även i bolagets pre-
mieåtebäringsprogram, vilket hittills gett internupphand-
lande kommer återbäring om totalt 36,0 Mkr. 
 Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin 
fösäkring i bolaget idag, de kommer att få en förnyad kon-
takt med erbjudande om direktplacering.
 Arbetet med att attrahera nya delägare inom upptag-
ningsområdet kommer att fortgå, även om det är en relativt 
långsam process, så är vår ambition att årligen kunna kom-
ma till avslut med några kommuner.”  
 Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeföre-
byggande arbete kommer att fortsätta genom utbildningar, 
seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning 
på området kommer att genomföras under 2020. Bolaget 
kommer också att undersöka möjligheter för att utveckla 
ett digitialt deltagande i t ex seminarier, ägarsamråd och 
bolagsstämma.
Coronaviruset, som drabbade Kina under inledningen av 
2020, har spridit sig snabbt över världen. Viruset leder till 
sjukdomen covid-19, vilken sedan 11 mars 2020 klassas 
som en pandemi. Covid-19 har blivit ett reellt hot mot den 
globala tillväxten. Oron för en annalkande global lågkon-
junktur har ökat, vilket har fått börserna och obligations-
räntorna att falla kraftigt under mars månad. I Europa har 
spridningen av covid-19 tilltagit under de senaste veckorna, 
vilket har lett till omfattande åtgärder för att begränsa sprid-
ningen. För att stödja konjunkturen och säkra den finansiel-
la stabiliteten har centralbanker i USA, Europa och Asien 
sänkt styrräntorna samtidigt som omfattande finanspolitis-
ka stimulanspaket lagts fram. De närmaste veckorna kom-
mer effekterna på världsekonomin av covid-19  att bli allt 
tydligare med risk för den globala ekonomin krymper för 
första gången sedan den globala finanskrisen 2008/09. Hur 
långvarig nedgången blir är avhängig pandemins utveckling. 
Historiskt har den globala ekonomin återhämtat sig snabbt 
efter en pandemi men riskerna för en mer utdragen åter-
hämtning ska inte underskattas.    
       
Medarbetare och ersättning   
“Bolaget har fyra anställda, varav två kvinnor (senior under-
writer och administratör) samt två män (VD och ekonom-
ichef/vice VD). 
 Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män 
och kvinnor. Nuvarande VD:s lön har för år 2019 och 2020 
avtalats i samband med anställningsprocessen.
Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda. 
       
Redovisningsprinciper   
Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med 
föregående år och upprättas enligt så kallad lagbegränsad 
IFRS. Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket 
IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2022.    
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VVINSTDISPOSITION

Malmö den 1 april 2020

 Jan Åke Troedsson Lars Niklasson Anders Bjärnehäll Iréne Robertsson 
 Ordförande vice ordförande     
 
       
 
  Kjell Rosenlöf Anders Nählstedt Catarina Willman Anders Ramäng 
   Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 3 april 2020
 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Carl Fogelberg
        Auktoriserad revisor

 
Vår granskningsrapport har lämnats 3 april 2020

 

Per Lilja                                          Sylve Qvillberg
                                                           Lekmannarevisor                            Lekmannarevisor

Disposition av resultat   
Förslag till disposition av bolagets resultat 2019  
Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)  
Från tidigare år balanserat 7 943 706  
Överkursfond 4 711 575  
Årets resultat 26 722 333  
Summa 39 377 614  
    
 
  
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:   
att     i ny räkning balanseras 39 377 614 kr.   
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FFEMÅRSÖVERSIKT
RESULTATET (kr)  2019 2018 2017 2016 2015

1)* Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver.

2)* Se även not 9 gällande 2018 års uppgifter. 

Definitioner  
För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av 
utbetalda försäkringsersättningar som bilaget själv skall svara för före återförsäkrares del i skadeutbetalningen.  
Premieinkomst är den totala premien som inbetalats under 2019. Den kan också till delar avse 2020. I premieinkomst för egen 
räkning (f e r) har avdrag skett med kostnad för återförsäkring.       
Premieintäkt är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2019.      
Konsolideringsgrad är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.    
Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.      
Driftkostnadsprocent är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.     
Totalkostnadsprocent är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten. 
Direktavkastning är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.   
    

Premieinkomst för egen räkning, (f e r) 40 754 132 40 079 411 30 208 977 30 593 792 28 219 987

Premieintäkt f e r 40 822 404 39 843 887 30 094 100 29 509 035 28 335 122

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  -1 086 455 1 727 429 623 299 834 952

Försäkringsersättningar (skadeers) f e r -23 734 806 -13 593 361 -26 073 292 -32 454 703 -26 161 324

Driftkostnader f e r -9 015 950 -9 011 218 -7 926 283 -6 946 835 -7 264 429

Övriga intäkter/kostnader 0 0 0 0 0

Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 8 071 648 16 152 853 -2 178 046 -9 269 204 -4 255 679

       

Finansrörelsens resultat 19 724 194 -3 829 633 4 923 304 2 456 346 3 451 179

Övriga intäkter/kostnader 525 000 500 000 500 000 500 000 250 000

Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv 5 733 341 -6 862 364 0 6 500 000 3 900 000

Skatt -7 331 850 -1 605 930 -640 500 0 -634 150

Årets resultat 26 722 333 4 354 926 2 604 758 187 142 2 711 350

       

Ekonomisk ställning       

Placeringstillgångar 183 439 803 171 468 486 165 290 225 149 527 120 156 033 531

Försäkringstekniska avsättningar f e r -34 445 029 -48 762 314 -59 894 189 -46 953 229 -42 546 726

Konsolideringskapital *1), *2) 133 417 627 111 081 773 96 791 991 90 785 400 94 266 018

Kapitalbas *1), *2) 132 650 732 112 577 445 104 200 194 90 672 303 94 720 795

Erforderlig solvensmarginal  39 774 260 38 485 550 36 043 550 36 682 910 34 730 420

Konsolideringsgrad 327% 277% 320% 297% 334%

Primärkapital 134 244 855 124 580 693 94 998 939 70 543 883 

Tilläggskapital 0 0 0 0 

Minimikapitalkrav 38 807 727 36 654 050 36 043 550 36 500 500 

Solvenskapitalkrav 34 193 725 42 407 245 57 743 556 36 922 988 

Solvenskvot 402% 297% 165% 188% 

       

Nyckeltal       

Skadeprocent 58,1% 34,1% 86,6% 110,0% 92,3%

Driftkostnadsprocent 22,1% 22,6% 26,3% 23,5% 25,6%

Totalkostnadsprocent 80,2% 56,7% 113,0% 133,5% 118,0%

Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor 3,64% 3,07% 3,46% 1,53% 2,43%

Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o  9,40% -2,35% 3,46% 1,75% 2,38%   
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RRESULTATRÄKNING
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor) Not 2019 2018
Premieintäkt för egen räkning, (f e r)     

Premieinkomst 1 61 938 225 62 387 559

Premier för avgiven återförsäkring  -21 184 093 -22 308 201

Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie     

och kvardröjande risker  68 272 -235 471

  40 822 404 39 843 887

     

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 3 552 898 -1 086 455

  3 552 898 -1 086 455

Utbetalda försäkringsersättningar      

Före avgiven återförsäkring  -58 811 814 -57 789 988

Driftkostnader för skadereglering  -2 689 682 -2 740 285

Återförsäkrares andel  23 535 479 34 964 113

    

Förändring i avsättning för oreglerade skador      

Före avgiven återförsäkring  37 788 617 61 390 773

Återförsäkrares andel  -23 557 406 -49 417 974

  -23 734 806 -13 593 361

     

Driftkostnader f e r 3 -9 015 950 -9 011 218

  -9 015 950 -9 011 218

    

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  11 624 546 16 152 853

    

Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  11 624 546 16 152 853

Kapitalavkastning, intäkter 4 7 630 629 6 138 424

Realiserade vinster/förluster 4 1 726 970 414 554

Kapitalavkastning, kostnader  -206 150 -115 000

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen  -3 552 898 1 086 455

Orealiserade vinster/förluster  10 572 745 -11 354 066

Övriga intäkter och kostnader  525 000 500 000

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  28 320 842 12 823 220  

   

Bokslutsdispositioner     

Förändring av säkerhetsreserv  5 733 341 -6 862 364

Resultat före skatt  34 054 183 5 960 856

Skatter 5 -7 331 850 -1 605 930

Årets resultat  26 722 333 4 354 926
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RRESULTATANALYS
Resultatanalys (Kr) Not  Företag & Fastighet 1

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat    

Premieintäkt för egen räkning, (f e r) RA 1 40 822 404

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  3 552 898

Försäkringsersättningar f e r RA 2 -23 734 806

Övriga intäkter/kostnader  0

Driftkostnader f e r  -9 015 950

  11 624 546

    

Avvecklingsresultat f e r    

Avvecklingsresultat brutto RA 3 15 670 786

Återförsäkrares andel  -8 334 600

  7 336 186 

   

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring    

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker  -3 775 924

Avsättning för oreglerade skador  -52 775 440

  -56 551 364

   

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar    

Avsättning för oreglerade skador  22 106 335

  22 106 335

1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.   

    

NOTER TILL RESULTATANALYSEN   
Not RA 1  Premieintäkt f e r   

Premieinkomst före avgiven återförsäkring  61 938 225

Premier för avgiven återförsäkring  -21 184 093

Förändring i avsättning för ej intjänad premie     

och kvardröjande risker  68 272

Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring  40 822 404

    

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r    

Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering    
Före avgiven återförsäkring  -58 811 814

Återförsäkrares andel  23 535 479

Skadereglering  -2 689 682

  -37 966 017

Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring    

Före avgiven återförsäkring  37 788 617

Återförsäkrares andel  -23 557 406

  14 231 211

    

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring  -23 734 806
   

Not RA 3 Avecklingsresultat   

Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador som fått minskad reserv. Även reglerade 

skador som haft lägre skadekostnad än reserven för skadan förekommer.     

  7 336 186
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BBALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR Not 2019-12-31  2018-12-31

Placeringstillgångar     

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  183 439 803 171 468 486

  183 439 803 171 468 486

    

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska      

avsättningar     

Avsättning för oreglerade skador  13 506 335 37 063 741

  13 506 335 37 063 741

     

Fordringar     

Fordringar avseende direkt försäkring  45 534 734 45 796 892

Fordringar avseende återförsäkring  8 600 000 6 000 000

Övriga fordringar  99 827 329 277

Skattefordringar  1 840 506 7 256

  56 075 067 52 133 425

     

Andra tillgångar     

Materiella tillgångar 8 0 329 117

Kassa och bank  37 373 517 34 547 745

Uppskjutna skattefordringar  0 1 495 672

  37 373 517 36 372 534

    

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

Upplupna ränteintäkter  3 817 968 2 643 202

  3 817 968 2 643 202

    

 

SUMMA TILLGÅNGAR  294 212 690 299 681 388
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Not 2019-12-31  2018-12-31EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Bundet eget kapital     

Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr  72 568 000 72 568 000

Reservfond  688 688

Summa bundet eget kapital  72 568 688 72 568 688

     

Fritt eget kapital 9  

Överkursfond  4 711 575 4 711 575

Balanserad vinst/förlust  7 943 018 5 765 132

Årets resultat  26 722 333 4 354 926

Summa fritt eget kapital  39 376 926 14 831 633

Summa eget kapital  111 945 614 87 400 321

    

 

Obeskattade reserver     

Säkerhetsreserv 9 26 545 023 32 278 364

  26 545 023 32 278 364

     

Försäkringstekniska avsättningar före      

avgiven återförsäkring    

 

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 10 3 775 924 3 844 196

Oreglerade skador 11 52 775 440 87 964 057

  56 551 364 91 808 253

Avsättning för andra risker och kostnader     

Avsättning för skatter 9 0 2 945 280

  0 2 945 280

Skulder     

Skulder avseende återförsäkring  0 0

Övriga skulder 12 12 959 613 22 547 172

Skatteskuld  7 355 675 

  20 315 288 22 547 172

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 78 855 401 62 701 998

  78 855 401 62 701 998

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      

OCH SKULDER  294 212 690 299 681 388
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EEGET KAPITAL
REDOGÖRELSE ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (kr)

BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital

Fond för 
verkligt värde

FRITT EGET KAPITAL

Överkurs-
fond

Balanserad
vinst och årets

resultat

Summa

Övrigt till-
skjutet kapital

Summa

Ingående balans per 2019-01-01  72 568 000 688 72 568 688

Transaktioner med aktieägare    

Genomförd nyemission    0

Transaktion med aktieägare    0

Summa transaktioner med aktieägare  0 0 0

Utgående balans per 2019-12-31  72 568 000 688 72 568 688

    

Ingående balans per 2019-01-01  4 711 575 -322 298 4 389 277

Justerad ingångsbal 2019-01-01   10 442 356 10 442 356

Årets resultat   26 722 333 26 722 333

Summa resultat  4 711 575 36 842 391 41 553 966

Transaktioner med aktieägare    

Genomförd nyemission   0 0

Transaktion med aktieägare   0 0

Utdelning avseende 2018   -2 177 040 -2 177 040

Summa transaktioner med aktieägare  0 -2 177 040 -2 177 040

Utgående balans per 2019-12-31  4 711 575 34 665 351 39 376 926

*) För rättelse av fel se not 9
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KKASSAFLÖDESANALYS
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2019 2018

Årets resultat 26 722 -6 087

Justering för av- och nedskrivningar 37 124

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -12 520 16 967

Förändring säkerhetsreserv -5 733 20 250

Förändring försäkringstekniska avsättningar -14 231 -24 777

Betald skatt -2 972 -1 021

Upplupen räntefordran ej utbetald (förändring)   

(Bokslutsdisp, övr korr EK)   

 -8 697 5 456

   

Förändring kortfristiga fordringar 205 -16 135

Förändring kortfristiga skulder 6 498 -1 503

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 994 -12 182

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv materiella anläggningstillgångar   

Avyttring materiella anläggningstillgångar 419  

Investeringar i placeringstillgångar 6 578 -12 443

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 997 -12 443

   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Utdelning -2 177 -1 330

Inbetalt registrerat aktiekapital   

Inbetalt värde överkursfond   

Inbetalt ej registrerat aktiekapital   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 177 -1 330

   

Årets kassaflöde 2 826 -25 955

  

 

Likvida medel vid årets början  34 547 60 502

Årets förändring 2 826 -25 955

Likvida medel vid årets slut 37 373 34 547
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NOTER

Not 1 Premieinkomst    
 Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2019.    
 Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2020.    
 Premieinkomst 69 501 68 669
 Utbetald och reserverad premieåterbäring -7 563 -6 281
 Summa premieinkomst 61 938 62 388
     
Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen    
 Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkrings-   
 verksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.    
 Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga    
 summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på 9,40 % (-2,35 %).    
 Ingående avsättning för oreglerade skador  87 964 153 467
 Utgående avsättning för oreglerade skador  52 775 87 964
  140 739 241 431
     
 Genomsnittlig avsättning för åre 70 370 120 716
 Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året -32 585 -70 123
 Summa beräkningsunderlag 37 785 50 593
 Avkastning 3 553 -1 086

     
Not 3 Driftkostnader    
 Personalkostnader 5 136 4 577
 Lokalkostnader 349 336
 Styrelsekostnader 423 356
 Revisionsarvoden 406 510
 Övriga kostnader 2 665 3 108
 Avskrivninga 37 124
  9 016 9 011

Personal och löner  
Bolaget har haft 4 (4) anställda, 2 (2) män och 2 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om  totalt 1 229 
tkr (1 177 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med 724 tkr (699 tkr) samt 
därutöver förmån av tjänstebil t o m februari 2019. Styrelsearvoden uppgår till  285 tkr (274 tkr). Sociala avgifter och löne-
skatter uppgår till 1 229 tkr (1 091 tkr) och pensionsförsäkringspremier för VD och vVD till  618 tkr (502 tkr). Därutöver 
finns inga pensionsförpliktelser för bolaget. Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 kvinnor) samt 3 ersättare (2 
män och 1 kvinna).    
    
Ersättning för revision   
Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 370 tkr.   
    
 
Styrelsearvoden        
Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:    
    
               Belopp tkr  
 
   Jan-Åke Troedsson, ordförande  0  
 Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig 79  
 Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig 97  
 Hans Hyllstedt,ledamot tom maj 2019 5 
 Anders Nählstedt, ledamot  19  
 Irene Robertsson, ledamot  22  
 Kjell Rosenlöf, ledamot 18  
 Catarina Willman, ledamot fr o m maj 2019, tidigare suppleant 14  

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (kkr 2019 2018 
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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 Ann-Christin Walméus, suppleant  12  
 Stefan Tengberg, suppleant 12  
 Lars-Erik Rönnlund, suppleant 8  
    
Riktlinjer 
Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något särskilt arvode 
utgår ej för kommittéarbete.  Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.  
   
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. Ingen rörlig 
ersättning förekommer.   
   
 Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den totala ersät-
tningen.   
   
Övriga förmåner avser tjänstebil   
   
Avgångsvederlag   
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är 
uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot 
andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.    
   
 Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är 
uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas 
mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget avgångsvederlag.    
  
  2019 2018
Not 4 Kapitalavkastning, intäkter     
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm 7 424 6 023
 Realiserad vinst/förlust vid försäljning 1 727 415
 Orealiserad vinst/förlust verkligt värde 10 573 -11 354
   19 724 -4 916
Not 5 Skatter    
 Årets skatt -7 332 -1 606
 
 Resultat före skatt 34 054 5 961
 Orealiserat resultat värdepapper  11 354
 Underlag för beskattning 34 054 17 315
 Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 %  
 samt för upplösen av säkerhetsreserv, 22,0 % -7 288 -3 817
 Ej avdragsgilla kostnader -44 -8
 Skatt hänförligt till tidigare år  -23
 Redovisad effektiv skatt -7 332 -3 848 
     
   
Not 6 Placeringstillgångar  2019   2018  
  Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde

 Kommunobligationer 7 000 7 166 7 018 7 000 7 166 7 072
 Företagsobligationer och räntebevis 136 747 137 082 141 051 132 389 132 890 130 059
 Strukturerade produkter och fonder 34 100 34 769 35 371 37 100 38 054 34 337
  177 847 179 017 183 440 176 489 178 110 171 468

Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring     
 Fakturerade ej betalda premier för 2019     45 535 45 797
    
Not 8 Materiella tillgångar   
 Tidigare års anskaffningar 779 779
 Årets anskaffningar 0 0
 Årets avyttringar -292 0
 Tidigare års avskrivningar -450 -326
 Årets avskrivningar -37 -124
 Utgående bokfört värde 0 329
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Not 9 Under året noterades att föregående års beräkning av säkerhetsreserven icke var korrekt utförd. En rättelse har   
 skett under innevarande räkenskapsår, mot balanserade vinstmedel (se även redogörelse över förändring i eget   
 kapital sidan 11). Reserven var upptagen till ett för högt belopp om 13 387 636 kr.    
 I bokslutet har följande poster justerats: 

Balansräkning  Värde enl avg. ÅR Rättelse  Nytt värde  
Säkerhetsreserv  45 666 000 -13 387 636 32 278 364  
Skatteskulder  871 534 2 945 280 3 816 814 
 
Resultaträkning  Värde enl avg. ÅR Rättelse  Nytt värde  
Dispens säkerhetsreserv  -20 250 000 13 387 636 -6 862 364  
Skatter  1 339 350 -2 945 280 -1 605 930

    2019 2018
Not 10 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker    
 Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början  3 844 3 609
 Förändring under året    -68 235
 Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut  3 776 3 844

Not 11 Avsättning för oreglerade skador    
 Inträffade och rapporterade skador vid årets början  69 864 137 267
 Inträffade och rapporterade skador förändring under året -34 589 -67 403
 Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början 18 100 16 200
 Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året -600 1 900
 Utgående balans för oreglerade skador 52 775 87 964
    
Not 12 Övriga skulder   
 Leverantörsskulder 566 489
 Övriga skulder 12 394 22 058
  12 960 22 547
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
 Fakturerade premier för 2019 77 392 60 343
 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 463 2 359
  78 855 62 702
Not 14 Poster inom linjen   
 Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder   
 Registerförda tillgångar   
 Aktier 8 611 12 191
 Obligationer 29 354 39 288
 Kassatillgångar 1 790 2 249
 Övriga placeringar 1 708 2 106
 Ställda säkerheter Inga Inga
 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Not 15  Händelser efter räkenskapsårets utgång   
 Effekter av pandemin covid-19 som har påverkat och kan komma att påverka bolagets ekonomi utgörs bl.a.  
av att värdet på bolagets placeringar har minskat väsentligt och kan få yterligare effekter framöver, att bola-
gets likviditet begränsas samt att vissa försäkringsskador kan öka under dessa förhållanden. På grund av den 
snabbt föränderliga situation som omvärlden befinner sig i, bedömer styrelsen att det i dagsläget inte är möjligt 
att förutsäga varaktigheten eller omfattningen av påverkan på bolaget och kan därför inte förutsäga den fulla 
potentiella ekonomiska påverkan detta kommer att ha på bolagets resultat, kapitalsituation eller likviditet. Bola-
get har upprättat extra ORSA-rapport samt svarat Finansinspektionen på enkät i temat.  
 

Not 16 Vinstdisposition (kr)   
Behandling av resultat   
Till bolagsstämmans förfogande står:   
Balanserat resultat 7 943 706  
Överkursfond 4 711 575  
Årets resultat 26 722 333  
Att disponera 39 377 614  
  

 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:
 att     i ny räkning balanseras 39 377 614 kr.
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TTILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
   
Redovisningsprinciper   
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt 
med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 
2008:26 o 2011:28, “lagbegränsad (IFRS) International 
Financial Reporting Standards”. Bolaget tillämpar genom 
FFFS 2008:26 att IFRS är tillämpliga för upprättandet av de 
finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som 
följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS 2008:26.   
      
Värderingsprinciper 
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och 
de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade 
på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer 
som under rådande förhållanden synes vara rimliga. 
Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över 
regelbundet.     
      
Valuta   
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor , SEK, som 
även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i 
annan valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i 
annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget 
inte tar någon valutarisk.    
   
Materiella tillgångar   
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det redovisade 
värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga 
ekonomiska fördelar väntas av användandet.    
   
Finansiella tillgångar och skulder                                                                                                                                          
Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, 
från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat 
i förändringar i redovisningsprinciper. Bolaget har inte 
förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder.   
   
Klassificering  
Bolagets principer för klassificering och värdering av 
finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både 
(i) företagets affärsmodell för förvaltningen av finansiella 
tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga 
kassaflödena från den finansiella tillgången.  
     
Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, 
i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resulta-
träkningen, transaktionskostnader direkt hänförliga till kö-
pet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella till-
gångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 
kostnadsförs direkt i resultaträkningen.  

Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som 
tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då 
följande krav är uppfyllda:    
     
• tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att 

inkassera avtalsenliga kassaflöden, och  
      
 

• avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till 
kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och 
ränta på det utestående kapitalbeloppet.  
      
 

Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaf-
fningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa 
och Bank, Övriga fordringar.    
Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde 
även enligt tidigare principer.    
    
Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträk-
ningen 
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra rän-
tebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde 
över resultaträkningen på grund av att de finansiella tillgån-
garna innehas i en affärsmodell där kriterier för kassaflöden 
inte uppfylls.     
   
Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt total-
resultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt 
värde över totalresultat.     
 
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resul-
taträkningen     
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde 
via resultaträkningen.    
     
Andra finansiella skulder    
Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga 
skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori. 
      
Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.  
      
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och 
tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från 
leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristi-
ga skulder om de förfaller inom ett år.  

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, 
och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas 
i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämp-
ning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig. 
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Derivatinstrument     
Bolaget har inga derivatinstrument.   
      
Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde     
    
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida 
förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i 
skuldinstrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde 
resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen 
baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer reserver-
ingsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i 
kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med regler-
na i IFRS 9 en förenklad metod för nedskrivningsprövning 
av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för 
förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken 
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.  
 
Beräkning av verkligt värde   
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en 
aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för 
handel och finansiella tillgångar som kan säljas) baseras 
på noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade 
marknadskurser som används för finansiella skulder är de 
faktiska säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget 
handlas på en aktiv eller observerbar marknad.  
      
Borttagande av finansiella tillgångar och skulder  
Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när 
samtliga förmåner och risker överförts till annan part alter-
nativt när förpliktelser fullgjorts.   
      
Försäkringstekniska avsättningar    
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardrö-
jande risker samt avsättning för oreglerade skador.  
      
Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den 
förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående 
löptiden på redan ingångna och fakturerade försäkringsavtal 
som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande 
tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som 
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.  
      
I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åta-
gande som bolaget har för inträffade skador. I ersättnings-
reserven ingår också beräkning av skador som har inträffat 
men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). 
Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie. 
       
Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individu-
ell bedömning av enskilda skadefall.   
      
De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i en-
lighet med fastställda principer i bolagets försäkringsteknis-
ka riktlinjer. Bolaget har inte diskonterat sina skadereserver. 
       
Premier och försäkringsersättningar   
“Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för 
direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan 
tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkring-
sperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med 
bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabat-

ter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart be-
loppet är känt. Premieinkomst redovisas exklusive skatter 
och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Pre-
mieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är 
intjänad. Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej 
intjänade premier. “     
 
Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till 
delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den innebär bl 
a att kommuner som har positivt skadeutfall kan få upp till 
18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar 
aktuell periods premieinkomst för bolaget i resultaträknin-
gen.      
      
Utbetalada försäkringsersättningar  
Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalnin-
gar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund 
av försäkringsavtal eller inträffade försäkringsskador, ober-
oende av när skadan inträffat.    
     
Obeskattade reserver   
Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven 
regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 
2015:23. Den tillämpade regeln för bolaget avser 0,5 X 
Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för 
oreglerade skador för egen räkning, vilket totalt möjliggör 
en avsättning upp till 26,5 Mkr. Nuvarande regler med 
säkerhetsreserv kommer inom de närmaste åren stegvis att 
upphöra.      
 
Pensionskostnader    
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det 
innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift 
till en separat juridisk enhet dit bolaget inte har några rättsli-
ga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. 
Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder. 
      
Kapital överförd från finansrörelse  
Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning 
över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnit-
tliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 
efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den 
överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en ränte-
sats som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på 
bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs 
till försäkringsrörelsens resultat utgöres av kapitalavkast-
ning intäkter.     
 
Skatter      
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den 
skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balans-
dagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkning-
smetoden.  I 2019 års årsredovisning har aktuell skattesats, 
21,4 %, tillämpats.     
    
     
“Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklus-
ive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 
under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och 
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antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden 
om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan 
att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräknin-
gen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en be-
tydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
vilket behandlas i huvuddrag nedan. 
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder 
som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del 
av avsättningarna som avser inträffade men ej rapporterade 
skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i 
avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets re-
dovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgån-
gar till verkligt värde.”    
  
RISKER     
Allmänt om risker                                                                                                                                            
Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i 
försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och 
hantera risker blir allt viktigare för ett företag och organisa-
tion. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya mö-
jligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras 
rätt kan leda till skador och stora kostnader. Riskhanterin-
gens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknip-
pade med organisationen och dess verksamhet i både nutid 
och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och sak-
lig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till 
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, 
resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt 
de ersätts samt placering i värdepapper och hur de fördelas 
i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver det-
ta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer 
som granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som 
interngranskare.     
    
Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av 
risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges in-
formation om bolagets risker. Bolaget har även utsett ans-
variga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. 
Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och 
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen.  
      
Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att 
teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkrings-
givare. Kommunassurans är exponerad för teckningsrisk, 
avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, 
koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakli-
ga riskerna i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och 
marknadsrisk.     
    
       
Försäkringsrisk     
Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk respektive 
reservsättningsrisk. Med teckningsrisk menas risken för för-
lust på grund av att otillräcklig premie har tagits ut av kund 
till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av 
tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de försäkring-
stekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida 
skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade 
med dessa skador. Olika skador hanteras på skilda sätt och 

ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan in-
nebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från 
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och 
tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera 
och bedömningen försvåras. Egendomsskador är däremot 
betydligt fler till antalet och har betydligt kortare reglerings-
tider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändels-
er kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras 
främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, 
genom skadegenomgångar av rapporterade skador som 
ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring. 
 
När skador inträffar registeras de och därefter görs en 
bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för 
respektive skada. Förutom reservsättning för de skador som 
är inträffade, gör bolaget avsättning för skador som är inträf-
fade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not Re-
ported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera 
sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador som 
ännu inte är kända men kan ha inträffat.   
      
      

 
Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa 
riktig bedömning och kvantifiering av den risk som teck-
nas och att specificera vilka försäkringsbelopp och defini-
era vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i 
riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall 
överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av 
självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen 
återförsäkringskapacitet. Den återförsäkringskapacitetför 
avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall 
också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad 
enskilda största skada) genombrott. Bolagets självbehåll 
och transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje 
tillfälle vara anpassat till bolagets solvens, likviditet, och 
tillgänglig återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang 
där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän 
återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget 
skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets konces-
sion, försäkringstekniska riktlinjer, verksamhetsplan och 
övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa 
att detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar 
av att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument. 
Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkom-
munerna genom arbete tillsammans med firma P&B. 
       
 

 2019 2018
IBNR vid årets början, egendom 9 400 3 200
IBNR vid årets början, ansvar 8 700 13 000
Återförsäkrares andel av IBNR 
vid årets början, egendom -3 600 -2 100
Återförsäkrares andel av IBNR 
vid årets början, ansvar -2 400 -8 600
IBNR förändring under året, egendom 100 6 200
IBNR förändring under året, ansvar -700 -4 300
Återförsäkrares andel av IBNR, 
förändring under året, egendom -1 800 -1 500
Återförsäkrares andel av IBNR, 
förändring under året, ansvar -800 6 200

Utgående IBNR för egen räkning 8 900 12 100
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2019 <2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Avsättning oreglerade skador IB 1 661 786 2 635 539 5 599 948 62 233 847 15 776 278 0 87 907 398
Förändring i avsättning med utbetald ersättning -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 787 814

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -260 775 -2 064 000 -615 500 -733 200 -2 684 226 0 -6 357 701

Förändring i avsättning -888 136 50 833 286 261 -8 696 984 -1 950 659 847 536 -10 351 149

Nya avsättningar 0 0 0 0 1 885 600 38 293 135 40 178 735

Summa förändring -1 154 226 -2 013 167 -1 393 173 -59 518 931 -9 531 567 38 293 135 -35 317 929

Avsättning oreglerade skador UB 507 560 622 372 4 206 775 2 714 916 6 244 711 38 293 135 52 589 469

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 0 -23 535 479 0 0 -23 535 479

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Förändring i fordran 0 -109 947 0 -9 309 391 974 791 0 -8 444 547

Nya fordringar 10 995 512 10 995 512

Summa förändringar 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514

"Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  UB” 0 0 -100 10 131 380 979 248 10 995 512 22 106 040

Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 0 23 535 479 0 0 23 535 479

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 874 567

Utbetalda försäkringsersättningar -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 782 499

Förändring i avsättning 1 154 226 2 013 167 1 393 173 59 518 931 9 531 567 -38 293 135 35 317 929

Avvecklingsresultat 1 148 911 2 013 167 329 239 120 793 3 724 076 7 336 186

2018 <2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avsättning oreglerade skador IB 1 466 875 2 071 035 3 536 754 51 387 183 95 019 573 0 153 481 420
Förändring i avsättning med utbetald ersättning 0 0 0 -32 534 558 -24 316 802 -2 890 628 -59 741 988

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -633 275 -1 199 000 0 -842 500 -2 460 840 0 -5 135 615

Förändring i avsättning -77 077 33 228 -901 215 -12 410 177 -6 185 684 2 890 628 -16 650 297

Nya avsättningar 0 0 0 0 177 600 15 776 278 15 953 878

Summa förändring -710 352 -1 165 772 -901 215 -45 787 235 -32 785 726 15 776 278 -65 574 022

Avsättning oreglerade skador UB 756 523 905 263 2 635 539 5 599 948 62 233 847 15 776 278 87 907 398

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 696 822 0 0 33 447 093 63 036 597 0 97 180 512
Förändring i fordran pga utbetald ersättning -618 652 0 0 -18 882 821 -15 462 640 -34 964 113

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Förändring i fordran -78 170 0 109 947 -14 564 372 -4 597 707 0 -19 130 302

Nya fordringar 0 0 0 0 0 4 457 4 457

Summa förändringar -696 822 0 109 947 -33 447 193 -20 060 347 4 457 -54 089 958

"Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  UB” 0 0 109 947 -100 42 976 250 4 457 43 090 554
Återförsäkrarens andel av utbetalning 618 652 0 0 18 882 821 15 462 640 0 34 964 113

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -696 822 0 109 947 -33 447 193 -20 060 347 4 457 -54 089 958

Utbetalda försäkringsersättningar 0 0 2 000 000 -32 534 558 -24 316 802 0 -54 851 360

Förändring i avsättning 710 352 1 165 772 901 215 45 787 235 32 785 726 -15 776 278 64 863 670

Avvecklingsresultat 632 182 1 165 772 3 011 162 -1 311 695 3 871 217 7 368 638
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Återförsäkringsrisk     
Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot 
större skador och därigenom undanröja kraftiga svängning-
ar i affärsresultatet mellan åren samt att täcka överskjutande 
risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. 
Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade 
med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträf-
fade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven 
återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i ta-
get. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationel-
la bolag med rating lägst   A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar res-
pektive egendom.     
      
För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skade-
händelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, 
aggregat, har varit 25 Mkr. För ansvarsskada var självbehållet 
2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 5 Mkr per år. 
Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram för 
försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 
1 Mkr. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår 
uppgick därmed till 31 Mkr.    
      
Valutarisk      
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma 
utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bola-
get har inga affärer i utländsk valuta. I de fall bolaget köper 
värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till 
svenska kronor i samband med köpet.   
  
Kreditrisk      
Är den risk en motpart orsakar bolaget genom at inte up-
pfylla sina åtaganden. Områden där bolaget är utsatt för risk 
gäller:      
       
     
- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar 
och fordringar avseende återförsäkring   
     
- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i vär-
depapper utgör huvuddelen    
     
Återförsäkring och försäkringsrisk  
Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade 
med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträf-
fade skador över nivå för självbehåll. Premien för avgiven 
återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i ta-
get. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationel-
la bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och 
egendom.      
     
Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran 
på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och 
skadereserv enligt återförsäkringsavtalet.   
     

Finansiella risker    
Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget 
ska placera i och vid utgången av 2019 var fördelningen en-
ligt följande:     
    
Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt 
värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, 
vilka är klassificerade enligt tillgängliga för försäljning, in-
nebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt 
totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser 
som är noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de 
har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiel-
la instrument värderade inom nivå 1 och 2.  
 
(kr)  2019  2018  
AAA  7 017 830  7 071 860  
AA-  16 741 900  17 630 460  
A+  19 272 111  18 638 652  
A  5 065 500  3 573 500 
A-  7 354 990 55 452 331 7 205 391 54 119 863
BBB+ 4 022 760  0 
BBB   22 933 528  30 289 807  
BBB- 54 720 129 81 676 417 43 682 966 73 972 773 
BB+  25 489 324  28 754 003  
BB  20 821 730 46 311 054 14 621 847 43 375 850 
   
   
Likviditetsrisk    
Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har 
några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av 
förutbetalda premier och avsättningar för oreglerade skulder, 
utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till likvida 
medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika värdepap-
per med en spridning i förfall, många av papprena är också 
likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad. 

 2019 2018   
År Förfallo- Ränte- Förfallo- Ränte-  
 struktur bindnin struktur bindning 
2019   12 784 500 69 918 798  
2020 3 022 110 81 343 279 13 095 460 3 089 460  
2021 5 085 491 5 085 491 14 810 243 9 704 743  
2022 35 232 437 29 975 187 54 324 460 49 224 460  
2023 61 191 062 38 851 872 51 959 618 30 266 727  
2024 40 200 092 17 537 813 4 849 061 4 418 338  
2025 26 812 285 4 022 760 9 923 490   
2026- 11 896 325 6 623 400 9 721 654 4 845 960  
Total 183 439 802 183 439 802 171 468 486 171 468 486

  
När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för 
egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 34,4 Mkr 
(44,9 Mkr), kan av dessa skador beräknas utfalla med 25,1 
Mkr (44,1 Mkr) inom ett år och 9,3 Mkr (16,4 Mkr) eft-
er två år. Generellt beräknas en längre handläggningstid för 
ansvarsskador än för egendomsskador.   
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Koncentrationsrisk    
Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- 
eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ re-
sultatutveckling vid ogynnsamma marknadsförhållanden 
eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms 
övriga koncentrationsrisker som låga främst genom den 
diversifiering som uppkommer genom bolagets placering-
sinriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning 
vilket också innebär att risken för allt för stora enhandsen-
gagemang hålls låg.     

     
(tkr)   Summa 

Tillgångar i balansräkningen    
Obliagationer och andra värdepapper  183 440 183 440 
Kundfordringar och andra fordringar exkl interimsfordringar 67 641  67 641 
Likvida medel 37 374  37 374 

Summa 105 015 183 440 288 455 
    

    
 

(tkr)   Summa 

Tillgångar i balansräkningen     
Obliagationer och andra värdepapper  171 468 171 468 
Kundfordringar och andra fordringar exkl interimsfordringar 88 861  88 861 
Likvida medel 34 548  34 548 

Summa 123 409 171 468 294 877 
    

Matchningsrisk    
Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och 
skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansät-
tning inte motsvarar skuldernas. Denna kan vara tillämplig 
i flera riskkategorier.     
    
      
   

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde

31 december 2019

31 december 2018

Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika 
nivåerna definieras enligt följande:    
    
 
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)  

 
• Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som 

prisnoteringar) eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).    
   

• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).  
    
 

På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde i 
allt väsentligt överensstämma med bokfört värde.    
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GGRANSKNINGSRAPPORT 2019  
Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB:s (org.nr 516406-0294) verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och 
de föreskrifter som gäller för verksamheten.   
Lekmannarevisorernas  uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt 
ägarnas uppdrag och mål.   
   
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för prövning och bedömning.   
   
Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, Sölvesborg.  
 
   
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.   
   
Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.   
   
Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala befogenheter som gäller 
för bolaget.   
   
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.  
 
   
Malmö 2020-04-03   
 
  
   
Per Lilja, Malmö           Sylve  Qvillberg, Skurup
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer 
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DDELÄGARE
      
Aktieägare Antal Andel Aktieägare Antal Andel

Alvesta kommun 897 1,24% Ronneby kommun 1 360 1,87%
Bjuvs kommun 662 0,91% Simrishamns kommun 937 1,29%
Bromölla kommun 574 0,79% Sjöbo kommun 826 1,14%
Burlövs kommun 732 1,01% Skinnskattebergs kommun 214 0,29%
Båstad kommun 676 0,93% Skurups kommun 676 0,93%
Eda kommun 411 0,57% Smedjebackens kommun 521 0,72%
Eslövs kommun 1 386 1,91% Staffanstorps kommun 970 1,34%
Essugna kommun 270 0,37% Surahammars kommun 481 0,66%
Grästorp kommun 275 0,38% Svalövs kommun 605 0,83%
Hultsfreds kommun 339 0,47% Svedala kommun 877 1,21%
Hässleholms kommun 2 341 3,23% Sävsjö kommun 533 0,73%
Högsby kommun 143 0,20% Sölvesborgs kommun 807 1,11%
Hörby kommun 676 0,93% Tingsryds kommun 614 0,85%
Höörs kommun 682 0,94% Tomelilla kommun 602 0,83%
Jokkmokk kommun 244 0,34% Tranemo Kommun 563 0,78%
Karlshamns kommun 1 490 2,05% Trelleborgs kommun 1 875 2,58%
Karlskrona kommun 2 992 4,12% Uddevalla kommun 1 336 1,84%
Klippans kommun 761 1,05% Uppvidinge kommun 454 0,63%
Kristianstads kommun 3 615 4,98% Vadstena kommun 352 0,49%
Kävlinge kommun 1 220 1,68% Valdemarsvik kommun 377 0,52%
Laholms kommun 1 111 1,53% Vansbro kommun 329 0,45%
Landskrona kommun 1 846 2,54% Varbergs kommun 1 510 2,08%
Lekeberg kommun            368 0,51% Vellinge kommun 1 494 2,06%
Lessebo kommun 390 0,54% Vetlanda kommun 1 259 1,73%
Ljungby kommun 1 300 1,79% Vänersborgs kommun 945 1,30%
Lomma kommun 872 1,20% Ydre kommun 177 0,24%
Lunds kommun 4 846 6,68% Ystads kommun 1 278 1,76%
Malmö stad 12 588 17,35% Åstorps kommun 639 0,88%
Malung/Sälen kommun 485 0,67% Älmhults kommun 732 1,01%
Markaryds kommun 459 0,63% Älvdalens kommun 338 0,47%
Mönsterås kommun 327 0,45% Älvsbyns kommun 395 0,54%
Olofströms kommun 633 0,87% Ödeshögs kommun 257 0,35%
Osby kommun 611 0,84% Örkelljunga kommun 457 0,63%
Ovanåker kommun 558 0,77% Östra Göinge kommun 672 0,93%
Perstorps kommun 326 0,45% 72 568 100,0%
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FFÖRSÄKRINGSSKYDD 
SOM VI KAN ERBJUDA
Kommunassurans Syd Försäkrings AB kan genom samarbete 
med återförsäkrare erbjuda våra delägande kommuner samt 
deras bolag ett välanpassat försäkringsskydd för försäkrings- 
områdena:

• Egendomsförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Fartyg
• Förmögenhetsbrott

Egendomsförsäkringen kan innehålla följande moment:
• Brandförsäkring
• Vattenskadeförsäkring
• Inbrottsförsäkring
• Rånförsäkring
• Glasförsäkring
• Maskinförsäkring
• Allriskförsäkring
• Hyresförlustförsäkring
• Extrakostnadsförsäkring
• Entreprenadförsäkring
• Konstutställningar
• Skogsförsäkringsskydd

Ansvarsförsäkringen kan innehålla följande moment:
• Allmänt ansvar
• Produktansvar
• Förmögenhetsskada såsom:
 Myndighetsupplysning
 Lagen om Offentlig Upphandling
 Personuppgiftslagen

• Konsultansvar
• Ansvar Miljöskada
• Miljöansvar för Byggherre och Entreprenör
• Rättsskydd för miljöbrott

Fartygsförsäkring innehåller följande moment:
• Kasko (Fartygsförsäkring)
• P&I (Fartygsansvar)

Förmögenhetsbrott
• Försäkringen gäller för brottslig handling 
 hos den försäkrade.
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Adress:  Kommunassurans Syd AB
 Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
Telefon: 040-611 22 00
E-post: info@ksfab.se
Hemsida:  www.ksfab.se
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 81 Dnr KS 2020/106

Årsredovisning 2019 - Leader Sydöstra Skåne

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Jäv
Sander Dijkstra (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Leader Sydöstra Skåne har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 
2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 - Leader Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks 2020.2031.
Revisionsberättelse 2019 Leader Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks 2020.2032.
Kommunfullmäktige § 91/2019, handlingsid: Ks 2019.3090.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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2LEADER Sydöstra Skåne Årsrapport 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Föreningens ändamål
Föreningen LEADER Sydöstra Skåne, 802496-4218, är en ideell förening med syftet att bedriva allmännyttig verk-
samhet för utveckling av leaderområdet i enlighet med den antagna lokala utvecklingsstrategin.

Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd till projekt som går i linje med den lokala 
utvecklingsstrategin och som bidrar till att dess mål uppfylls.

Det är föreningens styrelse, LAG, med representanter från ideell, privat och offentlig sektor, som beslutar vilka 
projekt som kommer att få stöd.

Verksamheten finansieras med medel från EU, staten och medverkande kommuner. Stödet från EU kommer från 
de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Havs- och fiske-
rifonden, Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden.

LEADER Sydöstra Skåne omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. För projekt inom Havs- 
och fiskerifonden finns ett utökat leaderområde som omfattar ovanstående kommuner samt kommunerna Bromölla, 
Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Jordbruksverket är förvaltande och utbetalande myndighet och har det övergripande ansvaret för genomförandet.

Föreningens organisation
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman utser ordförande och ledamöterna 
i LAG, förutom de offentliga representanterna som utses av kommunerna.

Föreningens styrelse, LAG (Lokal Aktionsgrupp), tar beslut om föreningens strategiska inriktning och om lokala 
projekt ska tilldelas projektstöd. Styrelsen har också arbetsgivaransvar för anställda i föreningen.

Den operativa verksamheten sköts av föreningens verksamhetskontor med anställd personal. 

Föreningen köper in ekonomitjänster av Ystads kommuns ekonomiavdelning som hanterar bokföring, utbetalning 
från föreningens bankkonto samt underlag för ekonomiska rapporter. Föreningens lönehantering sköts av LRF 
Konsult.

Föreningsstämman
En föreningsstämma hölls den 24 april 2019 på Sjöbo Gästis i Sjöbo. På stämman närvarade 15 röstberättigade 
medlemmar och 10 åhörare och stämman valde ledamöter till LAG, ordförande, revisor och revisorssuppleant samt 
en valberedning och dess sammankallande.

Föreningens styrelse, LAG
Föreningens styrelse, LAG (Lokal Aktionsgrupp) ska bestå av totalt 15 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter 
över 18 år. De fyra kommunerna i leaderområdet ska representeras med vardera tre ledamöter; en från offentlig 
sektor, en från privat sektor och en från ideell sektor. Därutöver ska en ledamot representera Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK) och det ska finnas två ledamöter med kompetens från havs-, fiskeri- och/eller vatten-
brukssektorn. Vidare ska en jämn köns- och åldersfördelning eftersträvas och minst en ledamot ska vara under 26 
år. Totalt fyra suppleanter, en suppleant från varje kommun med fördelningen två från privat sektor och två från 
ideell sektor.
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Under 2019 har nedanstående ledamöter suttit i LAG:

Namn Sektor/Kompetens Mandat Kommun/
Organisation Avgick Valdes in

Mats Carlsson Offentlig Ordinarie Simrishamn 2018-04-26
Thorbjörn Sjunneson Offentlig Ordinarie Sjöbo 2019-10-16 2015-09-15
Kamilla Danielsson Offentlig Ordinarie Sjöbo 2019-10-21
Daniel Jonsgården Offentlig Ordinarie Tomelilla 2017-04-25
Mattias Johansson Offentlig Ordinarie Ystad 2019-04-24
Madelene Johansson Offentlig Ordinarie SÖSK 2015-09-15
Mats Genberg Privat Ordinarie Simrishamn 2019-04-24 2017-04-25
Ann-Margrete Clarén Privat Ordinarie Simrishamn 2019-04-24
Filip Måbring Privat Ordinarie Sjöbo 2019-04-24 2017-09-27
Rigmor Löfvenhamn Privat Ordinarie Sjöbo 2019-04-24
Carina Almedal Privat Ordinarie Tomelilla 2015-09-15
Karin Lintrup Privat Ordinarie Ystad 2019-04-24 2017-04-25
Paula Vendel Privat Ordinarie Ystad 2019-04-24
Patrik Juhlin Privat/Hav- & fiskeri Ordinarie Ystad 2015-09-15
Linda Ohlsson Ideell Ordinarie Simrishamn 2018-04-26
Hanna Axelsson Ideell Ordinarie Sjöbo 2018-10-07 2018-04-26
Åsa Söderberg Ideell Ordinarie Sjöbo 2019-04-24
Janet ten Have Ideell Ordinarie Tomelilla 2018-04-26
Patrik Karlsson Ideell Ordinarie Ystad 2017-04-25
Bengt Andersson Ideell/Hav- & fiskeri Ordinarie Ystad 2017-04-24
Ingmar Thorén Privat Suppleant Sjöbo 2019-04-24
Ann-Sofie Larsson Privat Suppleant Tomelilla 2019-04-24
Sofia Osburn Sarstedt Ideell Suppleant Simrishamn 2019-04-24
Linnéa Nystrand Ideell Suppleant Ystad 2019-04-24

Föreningsstämman valde Carina Almedal till ordförande. 

Under det konstituerande styrelsemötet valde LAG att utse, utöver av stämman vald ordförande Carina Almedal, 
LAG-ledamot Patrik Juhlin och verksamhetsledare Kristin Persson till föreningens firmatecknare. Under LAG-
möte den 12 juni valdes Linda Ohlsson som vice ordförande och Patrik Juhlin till ledamot i presidiet. LAG valde 
också att utse Linda Ohlsson till firmatecknare utöver de redan utsedda. 

Könsfördelningen i LAG fram till och med föreningsstämman den 24 april 2019 har varit 7 kvinnor och 8 män. 
En plats i LAG, ideell sektor Sjöbo, var vakant från oktober 2018 fram till stämman den 24 april 2019, därefter var 
könsfördelningen 6 kvinnor och 8 män. 

Könsfördelningen i LAG efter föreningsstämman den 24 april 2019 har varit 11 kvinnor och 8 män. Efter att Sjöbo 
kommun utsett en ny offentlig ledamot i LAG har könsfördelningen varit 12 kvinnor och 7 män.
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LAG har under 2019 haft 7 protokollförda möten. Ett inplanerat möte blev inställt.
1. 2019-02-13 (beslut via mail) 
2. 2019-03-13, Ystad (inställt) 
3. 2019-03-27, Sjöbo 
4. 2019-06-12, Ystad 
5. 2019-08-28, Simrishamn 
6. 2019-09-18, Ystad (extra insatt) 
7. 2019-10-16, Sjöbo 
8. 2019-11-25, Tomelilla 

Presidium
LAG har under året haft ett presidium som bestått av ordförande, vice ordförande och ytterligare en ledamot från 
LAG. Verksamhetskontorets personal har varit adjungerade till presidiemötena. Presidiet har fungerat som ett boll-
plank till verksamhetskontoret.

Presidiet har under 2019 haft 6 inplanerade möten, varav 1 blev inställt:
1. 2019-03-13
2. 2019-08-26
3. 2019-09-16
4. 2019-10-14 (inställt)
5. 2019-11-25
6. 2019-12-02

Arbetsutskott
LEADER Sydöstra Skåne har ett arbetsutskott, AU Fiske, vars främsta uppgift är att utreda och bereda projektä-
renden i Havs- och fiskerifonden inför ordinarie LAG-möten. Leaderområdet i denna fond är ett utökat leaderom-
råde, som också innefattar kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. AU Fiske består därför 
av ledamöter från LAG i LEADER Sydöstra Skåne och Skånes Ess samt ledamöter från Länsstyrelsen Skåne, alla 
med kompetens inom havs- och fiskerifrågor. AU Fiske rekommenderar ett beslut till LAG som tar stor hänsyn till 
rekommendationen vid sin prioritering av projektet.

Under 2019 har nedanstående personer suttit i AU-Fiske:

Namn Sektor Kommun/organisation Leaderområde
Bengt Andersson Ideell Ystad LAG, LEADER Sydöstra Skåne
Patrik Juhlin Privat Ystad LAG, LEADER Sydöstra Skåne
Agne Andersson Ideell Osby LAG, Skånes Ess
Per-Anders Green Offentlig Bromölla LAG, Skånes Ess
Johan Wagnström Offentlig Länsstyrelsen i Skåne
 
Verksamhetsledarna från de båda leaderområdena är adjungerade till arbetsutskottet. Verksamhetsledaren för 
LEADER Sydöstra Skåne är sammankallande för arbetsutskottet. 

Arbetsutskottet för Havs- och fiskerifonden har under 2019 inte haft något möte, detta på grund av att behovet inte 
har funnits.
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Valberedning
Föreningens valberedning ska bestå av minst fyra och högst fem ledamöter, en från varje ingående kommun i le-
aderområdet, med representation från offentlig, privat och ideell sektor.

Under 2019 har nedanstående ledamöter suttit i valberedningen:

Namn Sektor Kommun/organisation Avgick Invald
Lotte Kolare Privat Ystad 2019-04-24
Marina Hansson Offentlig Tomelilla 2019-04-24
Fredrik Strömberg Ideell Simrishamn
Ylva Wallström Offentlig Sjöbo
Lena Ytterberg Ohlsson Privat Tomelilla 2019-04-24
Maria Anderberg Ideell Tomelilla 2019-04-24
Lars Johansson Linné Privat Ystad 2019-04-24

Lotte Kolare har varit sammankallande för valberedningen fram till föreningsstämman den 24 april 2019, efter 
föreningsstämman tog Lena Ytterberg Ohlsson över som sammankallande för valberedningen. 

Internrevisorer
Under 2019 har föreningen haft nedanstående internrevisorer:

Namn Mandat Kommun
Ann-Margret Assarsson Ordinarie Sjöbo
Per Håkansson Ersättare Sjöbo

Verksamhetskontoret
Verksamhetskontoret har under 2019 bestått av fyra personer; en verksamhetsledare, en kommunikatör, en hand-
läggare samt en projektledare för La Source. Handläggartjänsten har köpts in av grannområdet Skånes Ess. 

Namn Roll Anställningsgrad Om anställningen
Kristin Persson Verksamhetsledare 100 %
Julia Falkman Kommunikatör 75 %
Ellen Stenberg Handläggare 40 % Inköpt tjänst
Andreas Thell Projektledare 75 % La Source
 
Under 2019 har ordförande samt delar av presidiet tillsammans med anställd personal haft 4 arbetsplatsträffar 
(APT): 2019-02-06, 2019-06-19, 2019-09-16 och 2019-11-25. I samband med arbetsplatsträffarna har delar av pre-
sidiet tillsammans med anställd personal haft personalmöten samt ytterligare 1 personalmöte, 2019-04-10.

Under året har vice ordförande haft medarbetarsamtal och lönesamtal med verksamhetsledaren samt kommunika-
tören.

Anställd personal har under året fått kompetensutveckling i ledarskap, kommunikation och värdegrundsarbete 
med Carina Jönsson Consulting.

Verksamhetsplanering ägde rum den 4-5 december på Tryde 1303. Presidiet medverkade under brainstorming och 
framtagandet av fokusområden för 2020 och deltog fram till lunch den 4 december.
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Uppföljning

Den lokala utvecklingsstrategin

Uppföljning av den lokala utvecklingsstrategin har kontinuerligt utförts av verksamhetsledare och handläggare. 

Kvalitetsgranskning

Riskanalys upprättades för 2019 och kvalitetsgranskning är genomförd för 2019.

Information och kommunikation
Verksamhetskontoret har under året följt kommunikationsplanen, som är en bilaga till den lokala utvecklingsstra-
tegin och som löper över hela programperioden.

Stödmaterial

Verksamhetskontoret har tillhandahållit stödmaterial till projektgrupperna i deras olika faser och till LAG. Det ma-
terial som tagits fram av Jordbruksverket eller verksamhetskontoret delas ut vid utbildningar för projektgrupperna, 
samt finns för nedladdning på webben.

Informationsinsatser

Verksamhetskontoret har under året närvarat på flertalet aktiviteter som arrangerats av projekten och när tillfälle 
getts då även informerat om leadermetoden och vår verksamhet. 

Verksamhetskontoret har hållit informationsmöten hos det kvinnliga företagarnätverket Do It (2019-01-21), Rotary 
Simrishamn (201-03-28) samt Ystad Rotaryklubb (2019-05-09).

Den 4 februari arrangerade leaderområdena i Skåne en dialogträff med skånska riksdagsledamöter för att diskutera 
leader i nutid och framtid. 

I februari medverkade verksamhetskontoret på de utbildningar som arrangerades för invalda kommunfullmäktige-
ledamöter i samtliga fyra kommuner.

Den 10 maj, i samband med Europaveckan, gavs allmänheten en möjlighet att följa med på den så kallade 
Leaderbussen i Sydöstra Skåne. Under en rundresa och vid fem stopp fick deltagarna bekanta sig djupare med ett 
tiotal projekt som finansierats via LEADER Sydöstra Skåne. Bussresan lockade ett fyrtiotal personer och bland 
deltagarna fanns beslutsfattare, tjänstepersoner, projektdeltagare och en intresserad allmänhet.

Den 29 november arrangerade verksamhetskontoret tillsammans med Leader Söderslätt LLU en träff för alla pro-
jektgrupper i dessa två leaderområden. Samtliga närvarande projekt presenterades och deltagarna minglade och 
knöt nya kontakter för eventuella framtida samarbeten. Träffen lockade 41 deltagare.

Verksamhetskontoret har under året haft 11 möten med samtliga kommuners kommunikationsansvariga, SÖSK 
och Europa Direkt för spridning av information i interna och externa kanaler. 

Under året har verksamhetskontoret skickat ut 11 digitala nyhetsbrev. Antalet prenumeranter har under året ökat 
från 389 till 465 personer varav cirka 40 % är så kallade engagerade läsare, prenumeranter som öppnar nyhetsbreven 
flera gånger och/eller klickar på länkar. 

Under året har antalet följare på LEADER Sydöstra Skånes Instagram-konto ökat från 147 till 187 följare och det 
har publicerats 25 inlägg.

Under året publicerades 30 inlägg via LEADER Sydöstra Skånes sida på LinkedIn som vid årets slut hade 113 följare.
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Antalet följare på LEADER Sydöstra Skånes Facebook-sida har under året ökat från 460 till 557 personer, varav 
uppskattningsvis 68 % är kvinnor och 30 % är män. Under året har det publicerats 86 inlägg och det med flest 
antal visningar publicerades den 16 januari och var en kort film som uppmanade till att nominera eller kandidera 
till LEADER Sydöstra Skånes styrelse. Inlägget nåddes av 3900 personer och fick 330 interaktioner (inläggsklick, 
gilla-markeringar, kommentarer eller delningar).

Verksamheten eller projekten i LEADER Sydöstra Skåne har, enligt vår vetskap, under året uppmärksammats 
via 28 artiklar, reportage eller inslag i Ystads Allehanda, Österlenmagasinet, Lokaltidningen, Kristianstadsbladet, 
Aftonbladet, Sveriges Radio P4 och LRF Skånes nyhetsbrev.

Intresseanmälningar och projektansökningar

Intresseanmälningar (exkl. driftprojektet)
2016 2017 2018 2019

Antal inkomna intresseanmälningar 44 14 16 23
Antal inkomna projektansökningar (inkl. återremitterade ansökningar) 11 8 8 11
Antal projektansökningar som fått bifall i LAG 7 7 6 10

Av de tio (10) projekt som fått bifall av LAG, har två (2) projekt av olika anledningar valt att avskriva sina ansök-
ningar. Ytterligare en projektansökan har inte LAG behandlat då sökande valde att avvakta.

Projektansökningar

Under året behandlades nedanstående projektansökningar i LAG, datum och beslut inom parentes:
1. La Source (2019-03-27 Bifall)
2. La Source – Paraply (2019-03-27 Bifall)
3. Livet på landet – Daglig verksamhet på Bölvasahus (2019-06-12 Återremittering, 2019-08-28 Bifall) *
4. Solvalla Bygdegård i rörelse till vardags och fest (2019-08-28 Bifall)
5. Fika för livet! (2019-08-28 Bifall) 
6. Textila hantverkshuset för ALLA (2019-08-28 Bifall) *
7. Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden (2019-09-18 Bifall) 
8. Förstudie för pilotprojektet Hållbara gräsytor för sport och fritid/SAG 
    (2019-10-16 Återremittering, 2019-11-27 Bifall)
9. Mitt Simrishamn (2019-11-27 Bifall) 
10. CIRCLE – TNC (2019-11-27 Bifall)
* Projektet har avskrivit sin ansökan efter det att LAG har fattat beslut om bifall. 
För mer information om beviljade projekt se www.leadersydostraskane.se

Möten och utbildningar
Under året har verksamhetskontoret haft över 50 individuella möten med olika projektgrupper. Utbildning i ansökan 
om projektstöd har både skett individuellt med projektgrupperna utifrån efterfrågan och enligt de planerade utbild-
ningarna. Detta styrs av hur många intresseanmälningar som kommer in samtidigt och efter deltagarnas möjlighet att 
kunna närvara på de inplanerade utbildningarna. De olika utbildningarnas genomförande styrs av efterfrågan. 

Följande utbildningar för projektgrupper har erbjudits under 2019:
• 1 st Ansökan om projektstöd, totalt 6 deltagare från 4 olika projekt 
• 2 st Projektstart, totalt 10 deltagare från 5 olika projekt 
• Andra torsdagen varje månad, Öppet hus gällande Ansökan om utbetalning
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Samverkansaktiviteter
De anställda på verksamhetskontoret har under året deltagit på nedanstående samverkansaktiviteter, datum inom 
parentes: 

• Möten med samtliga kommuners kommunikationsansvariga, SÖSK samt Europa Direkt Sydskåne 
(2019-02-15, 2019-06-04, 2019-09-24) 

• Möten med samtliga kommunikatörer i Skånes och Hallands leaderområden 
(2019-02-26, 2019-04-08, 2019-06-14, 2019-09-10) 

• Möten inför biblioteksutställningar i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad tillsammans med Europa 
Direkt Sydskåne (2019-10-22, 2019-10-23)

• EU-gruppmöten med ingående kommuners EU-samordnare, utvecklingschefer eller liknande, Europa Direkt 
Sydskåne och SÖSK (2019-01-19, 2019-03-18, 2019-05-28, 2019-05-09, 2019-12-13)

• Nätverksträffar för leaderområdena i Skåne och Halland (2019-03-08, 2019-06-14, 2019-08-30, 2019-12-09)
• Möte med föreningen LUS – Lokal utveckling i Sverige (2019-05-21) 
• Möte med leaderområdena i Skåne och Länsstyrelsen i Skåne (2019-04-03, 2019-10-25) 
• Möte med SÖSK:s beredningsgrupp (2019-01-23)
• Möte med Skåneidrotten (2019-01-25)
• Möte med Arbetsförmedlingen (2019-05-03)

Konferenser
De anställda på verksamhetskontoret har under året deltagit på nedanstående konferenser eller seminarier, arrang-
ör och datum inom parentes:

• Fisk och vattenbruk i Leader (Landsbygdsnätverket, Stockholm, 2019-01-17)
• Digital nätverksträff (LUS – Lokal utveckling i Sverige, online, 2019-01-29)
• Nationell yrkesfiskeskonferens (Landsbygdsnätverket, Karlstad, 2019-01-31 – 2019-02-01)
• Acceleratordag Servicepunkt (Möjligheter i Mellanrum, Sjöbo, 2019-02-05)
• Konferens för Sveriges leaderområden (Jordbruksverket, Stockholm, 2019-03-21 – 2019-03-22)
• Slutkonferens för Ystads som regional kärna (SÖSK, Simrishamn, 2019-03-25)
• Den stora kommunikationsdagen (Landsbygdsnätverket, Stockholm, 2019-04-03)
• Slutkonferens Möjligheter i Mellanrum (Möjligheter i Mellanrum, Höör, 2019-05-17)
• Nationell leaderträff (Landsbygdsnätverket, Båstad, 2019-05-22 – 2019-05-23) 
• Studiebesök Bryssel (Leader i Skåne/Halland, Bryssel, 2019-10-07 – 2019-10-08)
• Startskott för Leaderkampanj (Landsbygdsnätverket/LUS – Lokal utveckling i Sverige, online, 2019-11-21)
• Östersjöfiskekonferens 2020 (Marint Centrum, Simrishamn, 2019-11-21)
• Frukostmöte Cirkulär ekonomi (HUT mf, Malmö, 2019-11-27)
• Brexit – Afternoon tea (Europa Direkt Sydskåne, Ystad, 2019-12-16)

Kompetensutveckling
De anställda på verksamhetskontoret har under året deltagit på nedanstående utbildningar eller kurser, arrangör 
och datum inom parentes:

• Utbildning: Statsstöd för leaderhandläggare (Jordbruksverket, Skype, 2019-02-28)
• Utbildning: Ansökan om ändring (Jordbruksverket, Skype, 2019-02-28)
• Utbildning: BLIS (Jordbruksverket, Skype, 2019-09-11)
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(Kr) Utfall 2019 Utfall 2018

Offentlig medfinansiering Not 1       2 193 697 2 140 737

Statlig medfinansiering Not 2 0 2 627 034

Medlemsavgifter samt övriga intäkter Not 3 6 962 13 442

Valutakursvinster/Förluster 0 -189

Periodiserad intäktskorrigering 2 974 055 -1 895 205

Summa intäkter 5 174 714 2 885 819

Externa kostnader Not 4 -3 482 725 -1 388 140

Personalkostnader Not 5 -1 691 889 -1 497 679

Summa kostnader -5 174 614 -2 885 819

Verksamhetens nettoresultat 100 0

Dröjsmålsräntor -100 0

Summa finansiella poster -100 0

ÅRETS RESULTAT 0 0
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(Kr) Utfall 2019-12-31 Utfall 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 1 995 489 308 549

Summa kortfristiga fordringar 1 995 489 308 549

Kassa och bank 1 354 523 4 222 792

Summa omsättningstillgångar 3 350 012 4 531 341

SUMMA TILLGÅNGAR 3 350 012 4 531 341

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 0 0

Årets resultat 0 0

Summa eget kapital 0 0

Kortfristiga skulder

Särskild löneskatt pensionskostnad 10 908 10 423

Preliminär källskatt 56 362 31 440

Lagstadgade sociala avgifter 60 470 37 499

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 7 3 222 272 4 451 979

Summa kortfristiga skulder 3 350 012 4 531 341

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 350 012 4 531 341
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NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER MM

Årsrapporten har upprättas enligt god redovisningssed och bokföringslagen. Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

NOTER

(Kr) 2019 2018

Not 1 Offentlig medfinansiering

Simrishamns kommun 510 885 510 885

Sjöbo kommun 498 624 498 624

Tomelilla kommun 352 030 352 030

Ystads kommun 779 198 779 198

Skånes Ess 52 960

Totalt 2 193 697 2 140 737

Not 2 Statlig medfinansiering

Statens Jordbruksverk, drift 0 2 557 462

Statens Jordbruksverk, Säl och Skarv 0 69 572

Totalt 0 2 627 034

Not 3 Medlemsavgifter samt övriga intäkter

Medlemsavgifter 4 200 2 900

Ersättning från Försäkringskassan 2 762 10 542

Totalt 6 962 13 442

Not 4 Externa kostnader

Lämnade projektbidrag 2 894 603 939 668

Administration 234 003 244 817

Resor och hotell 31 055 19 120

Arrangemang och marknadsföring 16 514 28 087

Trycksaker 4 942 1 152

Konsultarvode 247 423 21 751

Övriga kostnader 54 185 133 545

Totalt 3 482 725 1 388 140

Not 5 Personalkostnader

Lön o sociala kostnader, tjänstemän 1 232 689 1 214 488

Arvode, ordförande o vice ordförande 25 000 20 000

Sammanträdesersättningar 215 288 111 284

Arbetsutskott 0 2 975

Valberedning 15 400 7 657

Traktamenten 1 446 0

Övriga personalrelaterade kostnader 202 066 141 275

Totalt 1 691 889 1 497 679
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NOTER FORTS.

NOTER

(Kr) 2019 2018

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Hyra januari 2019 0 6 917

Fordran pågående projekt 1 995 489 301 632

Totalt 1 995 489 308 549

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Medlemsavgift 100 100

Collectum 4 911 4 217

First Card 597 0

Leader Skånes ESS 19 270 19 453

Löneadministration 4 626 4 299

Revisionskostnader 17 000 18 000

LAG sammanträdesersättningar 64 168 14 111

Skuld pågående projekt 3 111 600 4 391 799

Totalt 3 222 272 4 451 979
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 82 Dnr KS 2020/109

Årsredovisning 2019 - Föreningen Österlens 
folkhögskola

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Föreningen Österlens Folkhögskola är en partipolitiskt och religiöst obunden 
ideell förening som bildades den 28 juni 2001, då stadgar antogs och beslut 
fattades om att lämna ansökan till Folkbildningsrådet med anhållan om att få 
överta statsbidragsrättigheterna från och med den l juli 2002. Dessförinnan 
var Region Skåne huvudman. Skolan startade ursprungligen sin verksamhet 
år 1907. Medlemmar i föreningen är Tomelilla kommun och Föreningen 
Furuboda folkhögskola.

Enligt stadgarna skall föreningen bedriva sitt arbete utifrån en humanistisk 
grundsyn och hållbar utveckling med utgångspunkt från alla människors lika 
värde och möta människors behov av bildning, utbildning och kultur samt 
personlig och social utveckling.

Föreningen gjorde 2019 ett negativt resultat på drygt 1,1 mnkr. Av 
revisionsberättelsen kan utläsas att revisorerna tillstyrker att 
föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 - Föreningen Österlens folkhögskola, handlingsid: Ks 
2020.1786.
Revisionsberättelse 2019 Föreningen Österlens folkhögskola, handlingsid: Ks 
2020.1787.
Kommunfullmäktige § 94/2019, handlingsid: Ks 2019.3093.
_________  
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 84 Dnr KS 2020/107

Årsredovisning 2019 - Biogas Ystad Österlen ek för

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

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

Ärendebeskrivning
Biogas Ystad Österlen, ekonomisk förening (BYÖ) har som ändamål att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla biogas 
från tankstationer och biogasanläggningar i Ystad Österlenregionen. 

Föreningen gjorde 2019 ett positivt resultat på drygt 233 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 Biogas Ystad Österlen ek för inkl. revisionsberättelse, 
handlingsid: Ks 2020.1926.
Kommunfullmäktige § 92/2019, handlingsid: Ks 2019.3091.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

Ks § 113 Dnr KS 2019/202

Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Jäv
Per-Martin Svensson (M) och Sara Anheden (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes samarbetskommitté har översänt årsredovisning för 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, handlingsid: Ks 
2020.2137.
Kommunfullmäktige § 93/2019, handlingsid: Ks 2019.3092.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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1. Sammanfattning

2019 i korthet

Under hela 2019 har fokus varit att arbeta fram den nya verksam-
hetsplanen för samarbetet - Ledningsplanen för sydöstra Skåne 
med Ystad som regional kärna. Denna presenterades på ett SÖSK 
forum/slutkonferens för projektet Ystad som regional kärna under 
våren, och har sedan arbetats vidare med under året. 

Nedan summeras kort de fyra prioriterade arbetsområdena för 
2019, samt de projekt som bedrivs genom SÖSK:s kansli. Läs mer 
detaljerat i avsnitt 2.3 gällande målavstämning för 2019.  

Ystad som regional kärna

Projektet Ystad som regional kärna avslutades i maj och går nu 
in i en implementeringsfas. Ledningsplanen för sydöstra Skåne 
med Ystad som regional kärna är ett tydligt vägledande dokument 
som syftar till att öka vår gemensamma kapacitet genom tydliga 
gemensamma verksamhetsmål och ansvarsfördelning som konti-
nuerligt följs upp. Det innebär ett nytt sätt att arbeta framåt med 
en bredare förankring i kommunernas organisationer.  

Ledningsplanen, som följer samma struktur som Skånes regionala 
utvecklingsplan, har varit av stort intresse för Region Skåne som 
ser sydöstra Skåne som en “modellregion” för delregional utveck-
ling. Även Tillväxtverket har lyft fram detta arbete som ett gott 
exempel på regional samverkan för att stimulera tillväxt. 

 
Infrastruktur

Gruppen har under 2019 haft stort fokus på frågor som berör 
kollektivtrafiken. Många av frågorna har legat på effektiviseringar, 
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indragna turer, utbud, nytt biljettsystem och tidtabellsplanering 
för 2021. Även Skånetrafikens upphandling av ett nytt gemen-
samt Österlenavtal där framtidens kollektivtrafik har diskuterats 
gemensamt i SÖSK-gruppen.  

Att driva dessa frågor tillsammans är värdefullt eftersom kollek-
tivtrafiken är “sömlös” och förändringar påverkar våra invånare 
oavsett var de bor eller arbetar. Gruppen har nu lång erfarenhet 
av att besvara yttrande och skrivelser tillsammans, vilket har visat 
sig ge resultat i Region Skånes prioriteringar för infrastrukturen. 
Samordnaren sitter som representant för SÖSK i regionens 4-hörn 
infrastrukturgrupp, ett samarbete som nu går in i en planeringsfas 
för nya RTI-planen till 2023. Ett viktigt arbete för att få in nya regi-
onala objekt från sydöstra Skåne i kommande plan.  

Utöver detta medverkar representanter i infrastrukturgruppen 
i projekt såsom ortsutvecklingsprojekt och Regionplanearbetet, 
där infrastrukturfrågorna har identifierats som en av de viktigaste 
frågorna att hantera. Gruppen ser en stor styrka i att hjälpa och 
stötta varandra i arbetet med det långsiktiga infrastrukturarbetet 
med regionala mål, infrastrukturstrategin för Sydöstra Skåne samt 
den nyligen framtagna ledningsplanen för sydöstra Skåne med 
Ystad som regional kärna som vägledning.  
 
Destinationssamverkan

Samverkansmodellen mellan kommunerna inom besöksnärings-
frågor är ett sätt för kommunerna att växla upp befintliga resur-
ser för att kunna utföra mer och fler aktiviteter som leder mot 
olika strategier och mål. Det ger oss en möjlighet att samordna 
resurser, kompetensutveckla och kompetensförsörja varandras 
organisationer. Dessutom stärker det destinationens möjlighe-
ter att synas. Samverkan med andra organisationer effektivise-

ras då det finns tydligt utpekade personer att vända sig till. För 
destinationens näringsidkare är det en självklarhet att vi inom 
kommunerna samverkar precis som de förväntas göra, för varken 
näringen eller besökarna ser några kommungränser. Samverkans-
modellen är unik i Sverige och skapar stor uppmärksamhet bland 
landets övriga kommuner och regioner som en förebild. 

EU-kompetenslyft

Vi har uppmärksammats nationellt för vårt EU-arbete under 2019 
och Sjöbos kommunstyrelseordförande Magnus Weberg bjöds att 
tala om vårt delregionala EU-arbete och demokratiska delaktig-
hetsarbete i panel med EU-minister Hans Dahlgren på EU-forum 
i Regeringskansliet 23 oktober. Vi organiserade en delegations-
resa dit som alla KSO (eller deras ersättare) i SÖSK inbjöds till. 
Eftersom SOU 2016:10 visat på ett stort behov av EU-kompetens 
bland kommunala tjänstepersoner har kompetensutveckling skett 
genom att vi har arrangerat och hållit i efterfrågade utbildning-
ar. Dessa har handlat om EU:s aktuella fonder och finansiering, 
projektansökning, projektledning och utveckling, EU-regler och 
aktuella ekonomiska ämnen.  
 
Vi har siktat mot att våra utbildningar ska vara relevanta och fylla 
behov som efterfrågats. Vi byggde utbildningsutbudet på de pri-
oriteringar som önskats av våra tjänstepersoner. Vi har bevakat 
EU-fonder och program, givit rådgivning, samt verktyg i projektut-
veckling t.ex. mallar, metoder och guider. Minst 235 kommunala 
tjänstepersoner har deltagit på våra aktiviteter. Vi omvärldsbe-
vakar genom möten med EU-kommissionen, KFSK:s Brysselnät-
verk och Strategiska EU-nätverk där vi träffar representanter för 
ESF-rådet, Jordbruksverket och Tillväxtverket m.fl. 
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Projekt 

- Europa Direkt

Då 60% av kommunalt arbete påverkas av EU, 30% av Sveriges lagar 
beslutas på EU-nivå, 2/3-delar av vår export går till EU-länder, så 
fungerar Europa Direkt som länken mellan våra kommunala tjänste-
personer och EU, samt våra kommuninvånare och EU. Vi utbildade 
såväl ungdomar som tjänstepersoner och kommuninvånare under 
2019 om EU:s politik, lagstiftning, prioriteringar och finansierings-
möjligheter. Vårt syfte var under våren att höja medvetenheten 
kring EU-valets betydelse, men sedan att kontinuerligt visa vägar till 
demokratiskt inflytande, EU-rättigheter och finansieringsmöjlighe-
ter. Vi arrangerade kunskapshöjande utbildningar och evenemang, 
tog fram ett vykort till alla förstagångsväljare med information om 
vägar för demokratisk delaktighet och en folder för alla pedagoger 
om att undervisa om EU.  
Vi har sammanlagt haft 3 274 deltagande ungdomar eller kommun-
invånare på våra arrangemang. Vi driver två hemsidor:  
www.europadirektsydskane.se och www.ditteu.se där vi fokuserar 
på att delge vår verksamhet, EU-aktuella nyheter, EU-möjligheter 
som erbjuds till vidareutbildning, praktik, arbete och finansiering 
samt goda exempel från våra kommuners EU-projekt. I t.ex. decem-
ber 2019 besöktes hemsidorna 6632 gånger varav 2 622 personer 
var unika besökare. Vårt arbete med media har genererat såväl 
tidningsuppslag som inslag i SVT om vårt EU-arbete, samt demo-
krati-och delaktighetsarbete, vilket är till gagn för våra kommuners 
varumärke.

- South Baltic Four Corners

Fyra Hörnssamarbetet är ett partnerskap bestående av fyra regioner 
runt södra Östersjön: Bornholm, Rügen, sydöstra Skåne och Świno-

ujście som har samverkat inom olika projekt sedan 1995. Genom 
olika partnerskapsavtal har hörnen samarbetat i frågor som är till 
gagn för alla och projekten har fokuserat på att söka gemensam-
ma lösningar för de fyra hörnens liknande intressen och utma-
ningar. 

De senaste årens projekt har fokuserat på utbyte mellan hörnens 
ungdomar och politiker för att lyfta aktuella frågor där man inom 
projekten lär av varandra för att förändra och förbättra villkoren 
för unga människor på hemmaplan. Läs mer på  
www.four-corners.org 

- Regional Culinary Heritage Europe/Regional Matkultur Skåne 

SÖSK är sedan 1995 varumärkesägare och ansvariga för den 
övergripande koordinationen av nätverket Regional Culinary 
Heritage Europe. Nätverket skapar förutsättningar för interna-
tionell samverkan mellan de anslutna länderna, regionerna samt 
dess företagsmedlemmar inom matsektorn och dess kultur. Per 
2019 års slut omfattar samarbetet 47 regioner i 13 länder. För att 
främja varumärket och nätverkets utveckling deltar SÖSK i diverse 
projekt på löpande basis för att stärka och fördjupa samarbeten, 
erbjuda mervärden för företagsmedlemmar och licensierade regi-
oner samt för att finna nya partners för fortsatt expansion till nya 
regioner. För närvarande deltar Regional Culinary Heritage Europe 
i InterReg-projektet Baltic Sea Food och det av Svenska Institutet 
finansierade projektet BY Baltic Sea Food. Projekt som ska skapa 
förutsättningar för kortare leveranskedjor för restauranger som 
vill servera lokal- och närproducerad mat. 

Koordinationen och ansvaret för varumärket Regional Culinary 
Heritage Europe administreras av Europakoordinator, som i sin tur 
samarbetar med två representanter, utsedda av SÖSK. Regional 
Culinary Heritage Europe ska vara självfinansierat av licensintäkter 
från regioner och företagsmedlemmar inom Regional Culinary  
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Heritage Europe för varumärket, andra externa uppdrag samt av 
externa projektmedel. www.culinary-heritage.com    

SÖSK är också licensägare för en av medlems regionerna i Regional 
Culinary Heritage Europe, Regional Matkultur Skåne. Verksamheten 
hade 78 selekterade medlemsföretag runt om i Skåne i form av 
producenter, förädlare, restauranger/caféer och gårdbutiker under 
2019. Verksamheten är självfinansierad och medlemsföretagen fi-
nansierar en koordinator (5% av tjänsten som samordnare för SÖSK) 
med ansvar för att utveckla, marknadsföra  
och driva varumärket och nätverket för medlemsföretagen i Skåne, 
tillsammans med de av SÖSK två utsedda kontaktpolitikerna. 

 

2. Uppföljning av SÖSK:s verksam-
hetsplan 2019

2.1 SÖSK:s syfte och övergripande mål
Enligt SÖSK:s samverkansavtal, uppdaterat 1/1 2017, ska SÖSK:s roll vara 
samordnande, rådgivande och rekommenderande med följande 
syfte:

• Att hävda sydöstra Skånes intressen gentemot regionala, 
centrala och mellanstatliga myndigheter (t. ex. EU).

• Att diskutera mellankommunala frågor.

De övergripande målen för Sydöstra Skånes Samarbetskommitté är  
att:

• SÖSK tillvaratar och främjar kommunernas gemensamma 
intressen och är därmed det givna samverkansorganet i sydöstra  
Skåne. 

• Vi talar med en gemensam röst: vi jobbar som en region och 
utvecklar varandras värden och jobbar gemensamt för dessa.

• SÖSK har en aktiv roll i Skåne samt i Öresunds-, södra Östersjö- 
och EU-samarbetet, särskilt inom regional utveckling med fokus 
på infrastrukturfrågor.

• Vi har en samsyn mellan olika aktörer i våra kommuner kring hur 
vi vill att sydöstra Skåne ska utvecklas för att skapa hållbara och 
robusta fysiska strukturer, och arbetar strategiskt och drivande 
tillsammans för att uppnå detta.

• Samverkan är väl förankrad i alla kommuner, hos såväl 
politiker som tjänstepersoner och präglas av engagemang och 
generositet. 

• SÖSK ska upplevas som en del av kommunernas verksamhet.

• SÖSK:s verksamhet bedrivs i nära samverkan med olika aktörer i 
Skåne och närområdet.

Den årliga verksamhetsplanen för Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté är det övergripande styrdokumentet för 
kommittén och för detta samarbete mellan kommunerna. Planen 
följs upp vid tertial 2 och vid årsskiftet.  
 
                                                                                                                        

2.2 Organisation
SÖSK:s verksamhet leds av en samarbetskommitté som består 
av två ledande politiker från varje kommun (kommunalråd och 
oppositionsråd/oppositionsföreträdare). Respektive ledamot får 
själv utse en ersättare (ur den egna kommunstyrelsen) vid behov. 
Kommittén har till uppgift att verka för det mellankommunala 
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samarbetet samt internationella utvecklingsfrågor i sydöstra 
Skåne.

Samarbetskommittén har haft fem kommittémöten under 
perioden samt två SÖSK Forum (deltagare från kommunernas 
KSAU) kombinerat med slutkonferens för projektet Ystad som 
regional kärna. 

Kommundirektörerna från respektive kommun har, tillsammans 
med samordnaren för SÖSK, det beredande och verkställande 
ansvaret för de beslut som fattas i kommittén. Direktörerna har 
haft elva möten under perioden och de har också deltagit vid två 
möten tillsammans med kommundirektörerna från Skåne Nordost 
i samband med TÖS-projektet. 

Utifrån de arbetsområden som SÖSK prioriterat bildas 

arbetsgrupper, som består av kommunala tjänstepersoner 
från lämplig förvaltning och med lämplig kompetens. Varje 
arbetsgrupp leds av en samordningsansvarig tjänsteperson, som 
tillsammans med SÖSK samordnaren utgör en beredningsgrupp, 
som förbereder ärenden till kommundirektörsgruppen. SÖSK:s 
beredningsgrupp har haft tolv möten under perioden, med 
flertalet för att arbeta praktiskt med ledningsplanen för sydöstra 
Skåne med Ystad som regional kärna. 

SÖSK samordnaren ansvarar för den löpande verksamheten, med 
såväl administration som förvaltning. Samordnaren deltar även 
i projekt, nätverk och styrelser, efter beslut i kommittén eller av 
kommundirektörerna.

SÖSK:s kansli har bestått av följande personal/funktioner under 
perioden: 

Basverksamheten: 

• Madelene Johansson, SÖSK-samordnare, 95 % (inklusive 
samordnare för projektet South Baltic Four Corners), anställd 
av Ystads kommun. 

• Helene Grafman, kommunikatör 10% 1 feb tom 17 mars, 
15% 18 mars - 6 oktober, därefter 10%, anställd av Ystads 
kommun. 

Projektverksamheten:

• Niclas Fjellström, koordinator, 90 % med fördelning mellan 
Regional Culinary Heritage Europe, Baltic Sea Food, BY Baltic 
Sea Food, anställd av Ystads kommun. 

• Juta Bubina, 50% projektmedarbetare inom Baltic Sea Food, 
SÖSK/Ystad kommun, anställd av Ystads kommun. 
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• Madelene Johansson, 5 % som koordinator, Regional 
Matkultur Skåne, anställd av Ystads kommun. 

• Emma Svärd, verksamhetsansvarig/EU-informatör, Europa 
Direkt Syd Skåne 70 %, EU-kompetenslyft 30 % januari-8 
februari, anställd av Sjöbo kommun. 

• Lia Sandberg Moustogianni, verksamhetsledare, Europa 
Direkt Syd Skåne 70 %, EU-kompetenslyft 30 % fr.o.m. 11 
mars, anställd av Sjöbo kommun. 

• Ingrid Nilsson, EU-informatör 50 % Europa Direkt Sydskåne,  
anställd av Sjöbo kommun. 

 
Arbetsgrupper för de prioriterade arbetsområdena 
 
Fokus för det gemensamma arbetet inom sydöstra Skåne är 
att utveckla en tillgänglig region som attraherar såväl boende 
som företag och besökare. För att lyckas med detta, och för 
att nå SÖSK:s övergripande mål, arbetar SÖSK med ett antal 
prioriterade arbetsområden. För varje prioriterat arbetsområde 
har en kommun ett samordningsansvar.  I verksamhetsplanen för 
2019 (2018 års verksamhetsplan med förlängning för 2019) finns 
fyra arbetsområden:

Infrastruktur – Tomelilla har samordningsansvar 
EU kompetenslyft – Sjöbo har samordningsansvar 
Ystad som regional kärna – Ystad har samordningsansvar 
Destinationsutveckling – Simrishamn har samordningsansvar

För varje prioriterat arbetsområde finns minst en arbetsgrupp, 
som samordnas av en eller flera tjänstepersoner från respektive 
kommun med följande ansvar:

• Att upprätta en enkel handlingsplan, med en tydlig 

ansvarsfördelning, som stöd för att nå målen samt att 
följa upp dessa.

• Att målen i SÖSK:s verksamhetsplan uppnås och att 
strategier och handlingsplaner genomförs i tid.

• Att regelbundet rapportera till kommundirektörerna 
genom SÖSK-kansliet. 

2.3 Målavstämning
På följande sidor redovisas målavstämning per den 31 
december 2019. Grönt indikerar att målet är uppfyllt. Gult 
indikerar att målet delvis är uppfyllt. Rött indikerar att målet 
ej är uppfyllt.
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Långsiktigt  
strategiskt mål

Specifika delmål 2018-
2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Väl utbyggd infrastruktur i sydöstra 
Skåne för gång, cykel och motor- 
trafik samt god tillgång till robust 
och säker kollektivtrafik. Hållbar 
mobilitet, påverkansarbete för 
hållbara resmönster.

Andelen resor med kollektivtrafik 
och cykling ökar årligen i sydöstra 
Skåne.  

Gemensamt aktivt arbete inom 
SÖSK gällande steg 1 och 2 åtgär-
der för att öka andelen hållbart 
resande

Ökad information om hållbart resande och möjligheter i 
kommunernas kommunikations kanaler till boende och 
besökare
Mätetal: Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka.

Inget gemensamt evenemang i år pga resursbrist, 
både personella och ekonomiska.
Träff med digitaliseringsansvariga i kommunerna ej 
genomfört. 

Träff med digitaliseringsansvariga i SÖSK-kommunerna, 
minst 1g/år.

Dialog och samarbete med Region 
Skånes kollektivtrafiknämnd och 
Skånetrafiken för att öka kollektiv-
trafikens attraktivitet

Träff med Skånetrafikens affärsutvecklare/trafikutveckla-
re för järnvägstrafik respektive busstrafik minst 1g/år. 

Flertalet möten genomförda under året, såväl med 
Skånetrafiken som med leverantörer. Detta för att 
planera inför kommande upphandlingar av nytt avtal 
för sydöstra Skåne. 

Tjänsteman från SÖSK-kommunerna deltar i arbetsgrupp 
tillsammans med de övriga hörnen i Skåne och Kommun-
förbundet Skåne, för framtagande av finansieringsmo-
dell för färdtjänsten fr o m år 2019. Mätetal: Förbättrat 
resultat. NKI-undersökning

NKI - senaste resan 90% september 2019 (jmf 86% 
mars 2018). Trygghet - kundens upplevelse 82% 
nöjda kunder september 2019. Handläggning Färd-
tjänst, andel beslut inom 4 veckor 23% september 
2019.

SÖSK ska vara en naturlig plats för 
diskussion i frågor som har stor 
betydelse för att skapa hållbara 
och effektiva fysiska strukturer i 
sydöstra Skåne.

Samlat uppträdande med en gemen-
sam röst för aktivt påverkansarbete 
kring infrastrukturen i sydöstra 
Skåne, som t.ex. leder till åtgärds-
valsstudier.

Verka för gemensamma remissvar 
och yttrande på nationella och 
regionala planer och program.

Starka gemensamma inspel, remissvar och yttrande i 
relevanta infrastrukturärenden.  Mätetal: Förekomst av 
gemensamma remissvar och yttrande

Under året har vi, förutom gemensamma yttranden 
på remisser, även skickat in skrivelse om Simris-
hamns station. 

Samlat uppträdande och aktivt 
påverkansarbete riktat mot natio-
nella och regionala beslutsfattare.

Deltagande och representation i seminarier, konferenser 
och studier.  Mätetal: Minst en representant från SÖSK i 
strategiskt viktiga forum. 

Arbetsgruppen försöker dela på representationen, 
vilket gör att vi kan vara representerade på fler 
tillfällen där nationella och regionala aktörer har 
bjudit in för att diskutera frågor med koppling till 
infrastruktur.

Sammankalla och delta i möte med Trafikverket, Region 
Skåne, Skånetrafiken, 4-hörn möte 
Mätetal: Representation från SÖSK i viktiga möten med 
nämnda aktörer

Samordnaren för SÖSK:s infrastrukturutvecklings-
grupp har en given roll i Region Skånes RTI-grupp, 
med representation via såväl fysiska möten som 
Skype. I övrigt samma som ovan. 

SÖSK:s infrastrukturgrupp ska ha minst fyra heldagsmö-
ten (alt. åtta halvdagsmöten) under året.
Mätetal: Representation från sydöstra Skånes kommuner 
Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla

Gruppen har haft ett flertal möten under året, både 
som egen grupp och med andra externa aktörer 
såsom Skånetrafiken inför upphandling av nytt 
avtal och Superbusskonceptet, samt har deltagit vid 
berörda kommittémöten och forum.Delta vid behov i SÖSK forum, och kommittémöte

Revidera SÖSK:s infrastrukturstrategi
Mätetal: Beslutad reviderad SÖSK infrastrukturstrategi

Utkast till ny infrastrukturstrategi är fortfarande ett 
pågående arbete, då vi inväntat arbetet med Ystad 
som regional kärna. Arbetet återupptas 2020

Skapa nätverk och forum för gemen-
samma diskussioner i samhällsut-
vecklingsfrågor.

Se över vilka kompetenser som 
behövs i olika arbetsgrupper.

Översyn av SÖSK:s infrastrukturutvecklingsgrupps repre-
sentation och struktur. Mätetal: Förekomst av översyn

Nya förmågor är på plats i SÖSK:s infrastrukturut-
vecklingsgrupp och vi har börjat sätta gruppen, som 
har ett bra samarbete med goda samtal. 

Identifiera samarbetspartners i övriga Skåne.
Mätetal: Förekomst av samarbetspartners.

Gruppen har fått ett utökat samarbete med Skå-
netrafiken gällande kollektivtrafikfrågor. 

Diskussionsforum gällande sam-
hällsplanering, sammankoppla 
infrastrukturfrågor, bostadsbyg-
gande och näringslivsutveckling

Arbetsgruppsmöte inom projektet Ystad som regional 
kärna Mätetal: Representation från SÖSK i viktiga möten 
med nämnda aktörer.

Pågående arbete. 

Bevaka händelser i omvärlden 
som är viktiga för SÖSK:s verk-
samhet och utveckling.

Aktivt deltagande i internationella, nationella och regio-
nala forum, projekt och nätverk.
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Specifika delmål 2018-

2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Bättre nyttjande av externt/EU-
stöd för kommunal verksamhetsut-
veckling i sydöstra Skåne. 

Öka kompetensen kring EU- 
projekt/fonder och  
program i våra fyra kommuner. 

Använda oss mer av KFSK:s 
EU-enhet samt andra nätverk 
som t.ex. ERRIN.

Bjuda in KFSK:s EU-enhet till EPA-gruppmöte minst en 
gång/år, för dialog om och för att växla upp utbytet av 
samarbete mellan SÖSK och KFSK:s EU-enhet. 

Mätetal: Genom antalet genomförda utbildningar 
och möten, samt evalueringsresultatet av dessa från 
deltagarna. 

Vi har deltagit på KFSK:s Brysselnätverksmöten 
och Strategiska EU-nätverksmöten och använt 
dessa som plattform för omvärldsbevakning och 
samverkan inför utbildningar vi håller i. Sydskåne 
har uppmärksammats nationellt för vårt EU-ar-
bete och inbjöds att tala i panel på EU-forum i 
Regeringskansliet 23/10. Alla kommunalråd bjöds 
och Magnus Weberg talade i EU-minister Hans 
Dahlgrens panel. I september stod Ystad som värd 
för KFSK:s Brysselnätverks möte.

Omvärldsbevakning för att säkra 
spridning av aktuell information 
om EU:s fonder och program. 

Säkerställa långsiktigt arbete 
med kompetensutveckling kring 
möjligheter till verksamhetsut-
veckling genom EU:s fonder och 
program.

Sammanställning av relevanta aktörers deltagande i 
konferenser/nätverk, för att säkra kunskapsspridning.

Säkra metod för spridning av relevanta nyheter och 
information, tillsammans med kommunernas kommu-
nikatörer.

Mätetal: Kontinuerlig spridning genom mejl, nyhetsbrev 
och inlägg både på SÖSK:s hemsida och kommunernas 
arbetsnät.

Omvärldsbevakningen har fungerat gällande 
spridning av aktuell information om EU:s fonder 
och program, via personliga mejl till aktuella 
tjänstepersoner och grupper, samt i samverkan 
med kommunernas kommunikatörer. 24/4 hölls 
en ESF-utbildning för Sydskånes tjänstepersoner, 
22/11 en utbildning i ”Att skriva EU-projektansök-
ningar” med konkret rådgivning kring kommunala 
projektidéer länkade till olika finansieringsmöjlig-
heter och utlysningar från EU fonder.

En målgruppsanpassad utbildning för chefer från de 
fyra kommunerna. 

Minst fyra EU-kompetenshöjande utbildningar för 
tjänstepersoner.

Årligt möte med kommunernas kommunikatörer 

Mätetal: Genom antalet genomförda utbildningar 
och möten, samt evalueringsresultatet av dessa från 
deltagarna. 

En utbildning i Europeiska socialfonden (ESF) 
anordnades 24/4 för tjänstepersoner från sydöstra 
Skåne i Skurups Kommunhus. 26/4 hölls en ut-
bildning i Tomelilla om EU-projekt för chefer från 
sydöstra Skåne, 22/11  utbildningen ”Att skriva 
EU-projektutbildningar - hantverket, metoden och 
praktiska exempel”, 16/12 en utbildning i Ystad om 
hur Brexit påverkar våra kommuner och företag. 
Tidgare planerad redovisning av EU-anslag hålls 
2020. 

Förbättra förankring, fortlevnad 
och resultatspridning av projekt-
arbete.

Optimera användandet av 
existerande kommunikations-
kanaler.

Genomföra EU-projektanalyser 
som ska fungera som underlag 
för en ny gemensam EPA-strategi

Definiera de verksamhetsområden som bör vara i fokus 
i kommande EPA-strategi, samt genomföra utvärde-
ringsmöten med dessa grupper under våren 2018.

Uppdatera EPA-analyserna på bakgrund av dessa samtal 
samt EPA-gruppens behovsanalys.

Mätetal: Genom antalet genomförda möten, samt 
genom framtagandet av en gemensam SÖSK EPA.

Verksamhetsledaren har erbjudit kommunerna 
en EPA-analys genom EPA-gruppen. Ej genomfört 
pga att kommunerna har tackat nej till ny analys, 
genom sin representant i EPA-gruppen. Verksam-
hetsledaren och Sjöbos/Tomelillas EU-samordnare 
är delaktiga i diskussioner på olika nivåer.

Förkortningar:  
ED: Europa Direkt Sydöstra Skåne       SÖSK: Sydöstra Skånes Samarbetskommitté

Förbereda SÖSK-kommunerna inför 
kommande programperiod

Möjliggöra för en SÖSK- 
gemensam EU-projektbank, där 
goda projektidéer samlas och är 
sökbara för relevanta aktörer, för 
att möjliggöra framtida projektsam-
arbeten.

EPA-gruppen får i uppdrag att ta 
fram strategi/metod för detta 
under våren 2018.

Minst fem halvdagsmöten och en heldag för EPA-grup-
pen.

EU-projektuvecklaren deltar fortsatt i KFSK:s arbetsgrupp 
för arbetet med ändring av sammanhållningspolitiken.

Ett EPA-gruppsmöte i månaden har genomförts, 
sammanhållningspolitiken har diskuterats och i fe-
bruari sammanställdes en lista över utförda EU-pro-
jekt i SÖSK, som fungerar som den EU-projektbank 
som diskuterats. EPA-gruppen har diskuterat hur 
denna ska uppdateras och direkta ingångar för 
verksamhetsledaren i kommunerna har diskuterats. 
Verksamhetsledaren har erbjudit SÖSK-kommuner-
na projektrådgivning och utfört sådan på förfrågan.

 
LEADER: LEADER Sydöstra Skåne, KFSK: Kommunförbundet Skåne ERRIN: European Regions Research & Innovation Network242
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Ystad är en stark regional kärna som 
bidrar med tillväxt, attraktionskraft  
och en tillgänglig arbetsmarknad i 
sydöstra Skåne.

Projektdeltagarnas kompetens kring 
samverkan och regional utveckling 
har ökat.

Inom ramen för projektet arrange-
ras föreläsningar och inspirations-
träffar på temat.

Föreläsningar på arbetsgruppsträffar.
Mätetal: Fem genomförda arbetsgruppsträffar

Arbetsgruppen träffades i februari för att utifrån vår 
samverkan och process inom projektet  lämna input 
inför regionens analys av samhällsutmaningar och 
identifierade prioriteringar avseende det framtida 
regionala tillväxtarbetet i Skåne, inklusive samman-
hållningspolitiken 2021-2027. Efter projektavslut i 
maj är arbetsgruppens uppdrag officiellt avslutat 
men ett uppföljningsmöte hölls i december för att 
informera om resultat och det vidare arbetet med 
ledningsplanen.

Samlat uppträdande och aktivt 
påverkansarbete riktat mot natio-
nella och regionala  
beslutsfattare.

Gemensam konferens på temat samverkan tillsammans 
med Kristianstad och Trelleborg.
Mätetal: En gemensam konferens

En gemensam konferens om ”De regionala kär-
nornas betydelse” arrangerades den 9 mars 2018 
tillsammans med Trelleborg, Skåne Nordost samt 
Region Skåne. 

Halvtidskonferens och avslutningskonferens inom ramen 
för projektet.
Mätetal: Två uppföljningskonferenser

Slutkonferens för projektet ägde rum den 25 mars, 
då med olika föreläsare och genomgång av slutresul-
tatet från projektet.

Funktionella samband mellan pro-
jektets olika fokusområden (närings-
liv, turism, samhällsbyggande och 
infrastruktur) har tydliggjorts. 

Ett processinriktat arbete i  
arbetsgrupperna parallellt med ett 
brett förankringsarbete i kommu-
nerna ska  
resultera i måluppfyllnad.

Arbetsgruppsmöte inom  
ramen för projektet.
Mäteatl: Fem genomförda arbetsgruppsträffar

Samtliga kommuners nya KF/KS-politiker fick under 
våren  en genomgång av arbetet med Ystad som 
regional kärna i relation till SÖSK och samverkan i 
sydost. De funktionella sambanden mellan projek-
tets olika fokusområden tydliggörs i Ledningspanen 
för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna.

Insatser som krävs för att stärka 
regional utveckling i sydöstra Skåne 
med Ystad som regional kärna är  
identifierade.

Aktiv dialog med olika  
referensgrupper i kommunerna.
Mätetal: Träffar med referensgrupper från samtliga 
kommuner.

Ledningsplanen pekar ut insatser som krävs för att 
stärka regional utveckling i sydöstra Skåne med 
Ystad som regional kärna. Denna diskuterades bl.a. 
på en träff för ett 50 tal chefer från SÖSK kommuner-
na i april. 

En handlingsplan för regional 
samverkan med Ystad som regional 
kärna är antagen av SÖSK kommitté

Utifrån de identifierade insatserna 
för att stärka regional utveckling 
i sydöstra Skåne med Ystad som 
regional kärna skrivs handlingspla-
nen fram.

Framtagande av handlingsplan.
Mätetal: Antagen handlingsplan.

I samband med slutkonferensen den 25 mars 
presenterades den Ledningsplan för sydöstra Skåne 
med Ystad som regional kärna som skall utgöra 
en handlingsplan för det fortsatta gemensamma 
arbetet framåt.

Söka fortsatt finansiering för genomförande och utveck-
ling av gemensamma insatser.
Mätetal: Minst en inskickad ansökan.

En ansökan på temat samverkan skickades in till 
Vinnova i våras, men fick tyvärr avslag.

Målbilden för Ystad som  
regional kärna år 2025 är  
antagen av SÖSK:s kommitté

Mätetal: Antagen målbild. En målbild för Ystad som regional kärna antogs på 
halvtidskonferensen i april 2018. 
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Sydöstra Skåne ska upplevas som 
en exportmogen destination år 
2020.

10 företag närmar sig  
exportmognad. 10 företag  
är exportmogna. Minst 3  
företag/kommun

Strategiska plattformen  
utifrån Destinations- 
utvecklingsprocess

Coacharbetet
Mätetal: Förflyttning av antal exportmogna företag

Målet är uppnått då fler än 10  företag är exportmog-
na samt att fler än 10 företag närmar sig exportmog-
nad.

15 företag medinvesterar i  
internationella marknadsinsatser. 
Minst 3 företag/ kommun

Masterplan Skåne/Malmö Identifiera företag och produkter
Mätetal: Medinvesteringsnivå

Målet är uppnått då fler än 15  företag medinvesterar.

Sydöstra Skåne ska vara en region 
där besöksnäringen och det offent-
liga samverkar för att skapa hållbar 
tillväxt

Besöksnäringen aktiverade i refe-
rensgrupper. Minst 1 företag/kom-
mun och refensgrupp.

Samverkan och engagemang Referensgrupper upprättade för alla kompetensområden.
Mätetal: Antal engagerade företagare  i referensgrupper. 
Antal referensgruppsmöten.

Målet är delvis uppnått då företag är engagerade i 
vissa referensgrupper.

Samordnad evenemangs- 
utveckling i hela området

Gemensam process för evenemangsstrategi
Mätetal: Antal evenemang med  internationell attraktion

Målet är delvis uppnått då arbetet med att analysera 
nuläget och därigenom få förståelse för hur vi ska 
arbeta vidare med evenemang som internationell 
dragningskraft har påbörjats.

Besöksnäringen engagerad i det 
framtida innovativa värdskapet

Kombinationen digitalisering och 
lokalkunskap

Inhämta kunskap, analysera framgångsrika områden, 
skapa planen för framtidens innovativa värdskap i Skåne 
Sydost
Mätetal: Antal företag tillgängliga i globala plattformar 
och inspirationssiter

Målet är uppnått då ett stort antal företag är tillgäng-
liga i globala plattformar.

Samordnade offentliga  
leveranser

Samverkan och samordning Utvecklingsbehov kartlagda och en samverkansgrupp  
mellan kommunerna etablerad
Mätetal: Antal genomförda samordnade möten

Målet är inte uppnått då det inte funnits tillgängliga 
resurser för fortsatt arbete. 

Ökat engagemang kring  
omvärldskunskap och analys

Engagerande kommunikation Format etablerat för analys och kommunikation av statis-
tik och omvärldskunskap. Löpande kunskapsinhämtning 
och kunskapsförmedling
Mätetal: Öppningsfrekvens på nyhetsbrev och engage-
mangsnivå på sociala media

Målet är uppnått då engagemangsnivån på socia-
la medier har ökat. Dock har nyhetsbrevsutskick 
upphört.
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Specifika delmål 2018-
2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Nätverket ska finnas representerat 
i hela Europa för att spela en aktiv 
roll för att öka nyttjandet av regio-
nala matprodukter och bevarandet 
av kulinariska traditioner.

Koordination och ägandet ska fort-
satt vara självfinansierat.

God ekonomisk hushållning Aktiviteter och åtgärder ses över löpande.
Mätetal: Självfinansierad verksamhet.

Verksamheten var självfinansierad under 2019 med 
ett litet överskott. Under året har extra investeringar i 
hemsida och marknadsföring gjorts utan att det påver-
kat resultatet då en del lönekostnader lagts på andra 
projekt som inte var budgeterat. 

Nya regioner med Regional License 
Holders ska ansluta sig till Culinary 
Heritage Europes nätverk - även 
redan existerande matprojekt och 
nätverk.

Spridning av information om 
varumärket och nätverket.

Kontakter 47 regioner är knutna till Culinary Heritage Europe 
under olika former. Lubuskiei Polen är ny. Ytterligare 
regioner (en i Slovenien samt ytterligare en i Turkiet) har 
fått godkännande av respektive beslutande regionsor-
gan att gå med i nätverket och vi har hopp om att denna 
process fortlöper under 2020.  

 

Nätverkande

Föreläsningar

Deltagande i olika projekt

Besök i regioner
Mätetal: 45 regioner ska utökas till 48 regioner.

Nya regioner och länder öppnas upp i 
Culinary Heritage Europes egen regi 
och företagsmedlemmar godkänns 
sedan av dessa länders National  
Reference Groups.

Kartläggning av vilka områden i 
Europa som är lämpliga för upp-
start på det här viset. 

Nätverkande. Stort fokus ligger alltjämt på projektet Baltic Sea Food 
där det finns starka partners från tio länder. Projekten 
är en bra grundbult för att stärka samarbeten samt finna 
nya partners för nätverket. Slovenien allt mer aktivt 
inom vårt nätverk genom att vara med på arrangemang 
anordnade av CH Europe.

Deltagande i olika projekt. Fokus på InterReg-projektet 
Baltic Sea Food.

Bildande av nya NRG-grupper.
Mätetal: 13 deltagande länder  
ska utökas till 14 länder.

Nätverket utvecklas fortlöpande 
rörande värderingar, kriterier och 
organisation.

Kontinuerlig omvärldsinforma-
tion och förfining av existerande 
stadgar för nätverket. 

Kontakter med regionala  
representanter och NRG-grupper.

Annual Forum genomfördes i Ystad med 24 väldigt akti-
va deltagare. Nästa års planering av Annual Forum har 
påbörjats och det kommer att hållas i Pfalz, Tyskland.  
Culinary Heritage Study Tour avhölls i Turkiet - Alanya 
& Gaziantep - under oktober. 48 personer deltog trots 
att det världspolitiskt var känsligt läge just den här 
perioden. Vår resa fick stort genomslag i turkisk press - 
72 tryckta artiklar samt en hel del TV-tid. Resan till Lviv 
i Ukraina nästa år är under planering. Det har visats 
oerhört stort förhandsintresse för denna destination. 

Studiebesök för företagsmedlemmar samt regionrepre-
sentanter i Split-Dalmatia 2018.

Annual Forum 2018 Skåne
Mätetal: Antalet deltagare på Annual Forum och Studie-
besöksresan ger en indikation om engagemanget i det 
europeiska nätverket. Nytt för 2018.
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Förkortningar: CHE: Regional Culinary Heritage Europe, NRG: National Reference Groups

Varumärket Culinary Heritage 
Europe ska vara välkänt över hela 
världen och vara en stark faktor 
för att konsumenter ska kunna 
hitta regionala matprodukter och 
kulinariska traditioner på ett enkelt 
vis i Europa. 

www.culinary-heritage.com ses som 
en tillförlitlig och välkänd källa för  
receptsök då det gäller olika  
regioners kulinariska traditioner.

Företagsmedlemmar samt regio-
ner uppmuntras till att producera 
fler recept samt sprida info om  
www.culinary-heritage.com 

Ökad aktivitet av inlägg av recept från företag och  
regioner. 
Mätetal: 2017: 731 recept - 10 % ökning av antalet 
recept årsvis. 

Det finns för närvarande 845 recept på hemsidan. Det 
har börjat sorterats bland dessa för att nå en hög kvali-
tet på de existerande recepten. 

Ökat antal besökare på  
www.culinary-heritage.com

Få en mer tilltalande hemsida 
med de funktioner och den infor-
mation besökare vill komma åt. 

www.culinary-heritage.com ska genomgå en modernise-
ring av layouten.
Mätetal: 2017: 1,6 miljoner besök enligt statistik på culi-
nary-heritage.com - 10 % ökning av besökare årsvis. 

Antalet besökare på hemsidan är stabilt kring 1,7 miljo-
ner besökare per år. 

CHE:s sociala mediekanaler  
@CulinaryEurope och hemsida 
culinary-heritage.com visar på en 
stigande trend besökare.

Ökad aktivitet av inlägg via Face-
book, Twitter och Instagram.

Regionerna aktiveras i flödet för Facebook.
Mätetal: 2017: Instagram 100 följare, Facebook 350 
följare - 20 % ökning av följare på dessa kanaler årsvis.

Ett intensivt arbete har lagts på Facebook under året 
och det har gett god respons. Under året så passerade 
vi 1000 följare på den här sociala kanalen och det har 
därmed gett resultat med bra kvalitet och relevans på 
inläggen. Instagram-följarna har också blivit fler och de 
uppgår nu till 440 stycken.   

Regionala representanter samt NRG ges access till  
gemensamt instagramflöde @culinaryeurope under 
ordnade former då vissa regioner ej ges access till sociala 
media.

Ökad aktivitet av inlägg från redan existerande material.

Påbörja en kartläggning av hur  
mycket varumärket syns  
i omvärlden. 

Insamling av information  
rörande marknadsföringen från 
nätverkets regioner.

Kontakt med regionerna för att finna verktyg för denna 
insamling.
Mätetal: Antal publikationer där varumärket synliggörs. 

Registrering av artiklar/publikationer om nätverket har 
gjorts. Allt detta är dock inte samlat på ett publikt ställe 
än så länge. 245
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Långsiktigt  
strategiskt mål

Specifika delmål 2018-
2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Nätverket och varumärket ska finnas 
representerat över hela Skåne och 
fylla en viktig funktion som vägvisare 
till den regionala maten och de kuli-
nariska traditionerna i Skåne.

Öka kunskapen om nyttan  
av varumärket och nätverket hos 
RMS:s egna företags- 
medlemmar. 

Målgruppen ska förstå värdet av va-
rumärket och synliggöra varumärket 
på bästa sätt i sin marknadsföring.

Uppmuntra företagen att  
bli bättre på att synliggöra varu-
märket i den egna  
verksamheten. 

Ordna utbildningar och  
inspirationsträffar kring mark-
nadsföring, nätverksträffar för att 
minska avstånden mellan med-
lemsföretagarna och underlätta 
för samarbeten och erfarenhets-
utbyte .

Informera och sprida material till medlemsföretagen, 
t.ex. kort informationstext. Sprida utbildningsmaterial 
till medlemmar. 
Mätetal: Ökat användande av varumärket RMS i med-
lemsföretagens egen marknadsföring i annonser, på 
menyer, produkter, hemsidor, länkning etc.

Ett informationskitt om varumärket finns tillgängligt 
för såväl nya som gamla företagsmedlemmar. Vi 
märker en ökad synlighet av varumärket hos våra 
företagare i form av logon i annonser, kopplingen i 
sociala medier och på deras hemsidor.

Minst tre nyhetsbrev till våra företagsmedlemmar. 
Mätetal: Skicka ut nyhetsbrev och följa upp statistik.

Två nyhetsbrev har skickats ut under 2019 med 
samlade nyheter till våra företagsmedlemmar, samt 
ett antal mer riktade nyhetsmail  med information 
om olika event i separata mail.

Arrangera ett Knytkalas för företagsmedlemmarna för 
information och nätverkande. 
Mätetal: Ökat antal företagsmedlemmar på våra event.

Knytkalaset genomfördes på Kåseholms slott den 5 
november, med drygt 60 deltagare, i samarbete med 
projektet Baltic Sea Food och leaderprojektet Färsk 
fisk från hav till bord. Daniel Berlin intervjuades 
kring deras matfilosofi och om lokal mat/kulinariska 
traditioner och Baltic Sea food projektet berättade 
om Business 2 Business distributionsplan för Skåne.

Sprida informationen om/uppmuntra till användandet 
av hashtag: #culinaryeurope och #regionalmatkultur
Mätetal: Ökat antal inlägg av #culinaryeurope och  
#regionalmatkultur.

Upplevelsen är att fler av våra företagsmedlemmar 
använder hashtag culinaryeurope och regionalmat-
kultur mer och mer.

Uppmuntra till/ökat gemensamt deltagande i event och 
utöver företagsinformation ge information om varumär-
ket Regional Matkultur Skåne.
Mätetal: Antal företagsmedlemmar som deltar i event 
med information om varumärket (t.ex. Bondens Mark-
nad, Matmarknader, Pop-up, demonstration i butik, salu-
hallar, Foodtrucks, Lundasparrisfestival m.fl.)

Flera av våra företagsmedlemmar har blivit bättre 
på att använda sig av Regional Matkultur Skåne 
logon när de deltar på olika event, eller i samband 
med marknadsföring av deras företag.

Delta i CHE:s årsforum samt studiebesöksresor för inspi-
ration och nätverkande.
Mätetal: Antal företagsmedlemmar som deltar i studie-
besöksresor.

2 personer från våra skånska företagsmedlemmar del-
tog på studieresan till Alanya och Gaciantep i Turkiet 
i oktober, samt att koordinatroerna deltog i årsmötet 
för CHE i Ystad i maj. 
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Förkortningar: RMS: Regional Matkultur Skåne, CHE: Regional Culinary Heritage Europe 246
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Långsiktigt  
strategiskt mål

Specifika delmål 2018-
2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Nätverket och varumärket ska finnas 
representerat över hela Skåne och 
fylla en viktig funktion som vägvisare 
till den regionala maten och de kuli-
nariska traditionerna i Skåne.

Öka synligheten om RMS för kunder 
och besökare, samt för nya potenti-
ella företagsmedlemmar. 

Kunder ska få kännedom om varu-
märket, bli intresserade och vilja 
besöka en eller flera av Regional 
Matkultur Skånes medlemsföretag, 
helst upprepade gånger. 

Målgruppen ska följa varumärket 
och dess medlemsföretag på sociala 
medier och medverka till ytterligare 
spridning och fler företag ska vilja 
använda sig av varumärket.

Få media att skriva om varumär-
ket och dess medlemsföretagare i 
högre utsträckning.

Kartlägga media, journalister, matskribenter/bloggare 
och informera samt uppmuntra till samarbete. Skapa 
samverkan kring t.ex. veckans recept/medlemsföretag. 
Mätetal: Antal publikationer där varumärket synliggörs. 

Någon strategisk kartläggning av lokal och regional 
media och synligheten av varumärket har ej genomförts 
p.g.a. tidsbrist.  

Öka antalet inlägg på facebooksidan och synliggöra  
varumärket i sociala medier (ett ökat flöde med fler  
nyheter i form av inlägg och tävlingar, ökad taggning av 
varumärket och delningar av andra medlemsföretagares 
inlägg).
Mätetal: Ökad aktivitet på www.facebook.com/Matkul-
tur. Antalet gilla-markeringar på RMS:s Facebooksida ska 
ha ökat med 20 % (från 611 november 2017).

Antal inlägg på www.facebook.com/Matkulturskane/ 
har ökat ytterligare till drygt 70 under året, där vissa av 
inläggen har en räckvidd på ca 3500 personer. Antal gilla 
markeringar har ökat till 864 (763 dec 2018) och antal 
följare till 921 (759 dec 2018). 
På vår twitter.com/MatkulturSkane  har vi 60 följare 
samt på vårt Instagramkonto 542 följare (405 dec 2018) . 

Inspirera företagsmedlemmar att tillhandahålla ett bra 
bildmaterial samt öka sina bidrag till den gemensamma 
receptbanken på www.culinary-heritage.com.
Mättetal: Antalet recept från de skånska företags-
medlemmarna ska ha ökat med 10 %, från 66 recept 
november 2017.

Inga nya recept har tillkommit/ändrats under perioden. 
Dock har fler företag själva varit inne och ändrat på sin 
information/foton om företaget på hemsidan, vilket är 
viktigt för att ha en attraktiv och aktuell hemsida.  

Synliggöra ägarkommunernas koppling till Regional Mat-
kultur Skåne mer, t.ex. på de kommunala hemsidorna.
Mätetal: Antal kommunala informationskanaler där 
varumärket synliggörs.

Varumärket är nu inte synligt på någon av kommuner-
nas hemsidor. Arbete pågår för att öka synligheten och 
kunskapen av logon, då våra kommuner äger detta 
varumärke. 

Ökad dialog med turismansvariga 
i kommunerna och visa värdet 
av gemensam marknadsföring 
av Skåne genom den lokala och 
regionala maten och att projektet 
kan vara vägvisare för turister.

Utökad dialog med turistbyråer i Skåne om varumärket 
inför utskicket av broschyren Vägvisaren till den regiona-
la maten, som trycks i ca 35 000 ex och sprids i samband 
med årsmötet för att minska kostnader för distribution.
Mätetal: Turistbyråer ser det som naturligt att ha Vägvi-
saren till den regionala maten i  sitt utbud samt ökar sin  
efterfrågan på antalet broschyrer.

Inför utskick av broschyren fördes dialog med samtliga 
Skånes turistbyråer. Ökad efterfrågan på broschyren från 
ett flertal turistbyråer och i stort sätt alla 35.000 ex av 
broschyren är slut. 

Förkortningar: RMS: Regional Matkultur Skåne, CHE: Regional Culinary Heritage Europe
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Projekt: Baltic Sea Food
Långsiktigt  

strategiskt mål Specifika delmål 2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Målet är att utforma en hållbar 
och överförbar affärsmodell för 
B2B-distribution som är tillämplig 
för lokala matnätverk etablerade av 
lokala livsmedelsproducenter och 
leverantörer i Östersjö-områdets 
landsbygd.

En Business Model för hela projek-
tområdet ska tas fram. En opera-
tionell plan ska även tas fram för 
Skåne.

Anbudsunderlag samt upphand-
ling ska genomföras.

Den business model som skulle tas fram är nu publ-
icerad, levererad och godkänd av Interreg samt part-
ners under namnet ”Local Food Business to Business 
Distribution Model”. Den har också disseminerats 
publikt vid olika events. En mer lättläst version, 
Handbook - How to distribute Local Food Business to 
Business, har under året också tagits fram. En opera-
tionell plan för Skåne inom ämnet har har upphand-
lats enligt projektplanen och den är levererad. 

Arbetsmöte i Norge Samverkan inom projekt- 
gruppen.

Genomfört.

Arbetsmöte i Tyskland. Genomfört.

Arbetsmöte i Lettland Genomfört.

Arbetsmöte i Finland Genomfört.

Projekt: BY Baltic Sea Food
Långsiktigt  

strategiskt mål Specifika delmål 2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Målet är att utforma en hållbar 
och överförbar affärsmodell för 
B2B-distribution som är tillämplig 
för lokala matnätverk etablerade av 
lokala livsmedelsproducenter och 
leverantörer i Östersjö-områdets 
landsbygd till Ukraina och Vitryss-
land med utgångspunkt i projektet 
Baltic Sea Food. Det ska även stärka 
Culinary Heritage Europe i Ukraina 
och Vitryssland på sikt.

Arbetsmöte i Tyskland Samverkan inom projektgruppen.. Genomfört.

Arbetsmöte i Lettland. Samverkan inom projektgruppen Genomfört.

Arbetsmöte i Finland. Samverkan inom projektgruppen. Genomfört.

Presentation av projektet i Vitryss-
land. 

samverkan inom projektgruppen. Genomfört.

Workshop och presentation av pro-
jektet i Ukraina med Lead Partners 
från InterReg-projektet Baltic Sea 
Food.

Samverkan inom projektgruppen. Genomfört.
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Specifika delmål 2018-
2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Syftet med Europa Direkt Syd Skåne  
är att bidra till ökad EU-kunskap i de  
kommuner som är med i projektet. 
Målet är att tydliggöra de möjlighe-
ter som ges genom EU-samarbetet 
och att främja demokratisk delaktig-
het, granskning och insyn. 

Informera om och tydliggöra  
de möjligheter som ges  
genom EU-samarbetet.  
Härunder att öka kompetensen i 
regionen kring möjligheter som ges 
genom EU:s fonder och program.

Genomföra kompetens- 
höjande insatser för specifika 
målgrupper i de fem  
kommunerna.

Genomföra minst 4 EU-projektseminarier om EU:s fonder 
och program.
Mätetal: Antalet genomförda utbildningar samt evalue-
ringsresultatet från dessa.

Kompetenshöjande insatser har varit bl.a.: EU-fö-
redrag för företagare och ungdomar i Sjöbo om 
fonder, program och EU-rättigheter/möjligheter; 
EU-temadag, medborgardialoger och föredrag 
för gymnasiestudenter, politiker och allmänhet i 
Simrisham; EU-temadag i samband med Tomelilla 
Innovation Week. EU-föredrag om EU-program 
och möjligheter för SFI-studenter och ungdomar i 
Skurup.  
 
I samarbete med Leader ett föredrag om EU för 
företagare, pensionärer och kunskapsförmedlare 
i Sydskåne i Leaderbussen som besökte ett stort 
antal projekt i området. 13 unga EU-ambassadörer 
utbildades i EU, demokratiskt deltagande, om 
fonder och möjligheter för studier, jobb och prak-
tik. De praktiserade under våra evenemang hela 
året för att sprida kunskap om vikten att engagera 
sig demokratiskt. En utbildning hölls för Skånes 
journalister om hur de hittar EU-nyheter. Det ledde 
till att vi genom våren fick flera helsidesuppslag i 
Skånsk media och att SVT sände från valdebatten i 
Ystad. Studieresa till Europahuset med ungdomar.

Säkra effektiv digital kommuni-
kation som är lokalanpassad och 
målgruppsspecifik.

Skapa ny hemsida för projektet.
Mätetal: Ny hemsida ska vara i bruk senast juni 2018.

Hemsidan www.europadirektsydskane.se är i full 
drift och har genom spridning på vykort, tryckma-
terial, annonser och marknadsföring av evene-
mang, fått ständigt ansenlig och ständigt ökande 
mängd följare. Aktiviteten för målgruppen unga 
och pedagoger har utökats på www.ditteu.se   

I samarbete med kommunernas kommunikatörer 
har vi strategiskt spridit relevant EU-information 
på kommunernas hemsidor samt på kommunernas 
sociala medier. Vi har även ökat aktiviteten på vår 
Facebooksida.  

Med�nansierat av den Europeiska Unionen
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Med�nansierat av den Europeiska Unionen

Projekt: South Baltic Four Corners
Långsiktigt  

strategiskt mål
Specifika delmål 2018-

2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Stärka samarbetet inom Fyra Hörn. Öka erfarenhetsutbytet mellan unga 
människor från de fyra regionerna 
samt öka dialogen mellan ungdomar 
och politiker från de fyra hörnen.

Hålla kontakten med övriga part-
ners och arbeta framtidsinriktat 
för utveckling av samarbetet.

Vara med och arrangera samt delta i såväl ett politiskt 
forum som ett möte mellan ungdomar och politiker från 
våra fyra hörn i Rügen 12-15 april. 
Mätetal: Två politiker, 6 ungdomar samt en koordinator 
och en lärare från sydöstra Skåne ska ha deltagit i en 
träff inom Fyra Hörn. 

Erasmus-ansökan beviljades 2018 med Bornholm 
som projektägare. Under 2019 genomfördes två 
träffar för att öka erfarenhetsutbytet mellan unga 
människor från de fyra regionerna samt öka dia-
logen mellan ungdomar och politiker från de fyra 
hörnen. 

 

Om Erasmus+ ansökan beviljas genomföra följande 
träffar inom projektet Youth 4 Europe för möten mellan 
politiker och ungdomar från de fyra hörnen: 12-15/4 
2018, Rügen samt 20-23/9 2018,  Swinouscjie 
Mätetal: Beviljad Erasmus+ ansökan samt genomföran-
de av två träffar mellan de fyra hörnen 2018.

En träff på Bornholm med temat utbildning och 
missbruk genomfördes 1-2 april och en träff i Ystad 
14-15 november på temat integration och jämställd-
het. 

Långsiktigt  
strategiskt mål

Specifika delmål 2018-
2019 Strategi/metod Aktiviteter/Mätetal Årsresultat 2019

Syftet med Europa Direkt Syd Skåne  
är att bidra till ökad EU-kunskap i de  
kommuner som är med i projektet. 
Målet är att tydliggöra de möjlighe-
ter som ges genom EU-samarbetet 
och att främja demokratisk delaktig-
het, granskning och insyn. 

Förbättra förutsättningarna för 
förstagångsväljare inför valen 2018 
och 2019, genom insatser som syftar 
till att öka kunskapen om EU och 
intresset för aktivt deltagande. 

Samarbeta med målgruppen och 
lokala aktörer om evenemang 
som lyfter demokratideltagande 
och EU-relevanta ämnen. 

Minst en ungdomsaktivitet i varje deltagande kommun. 
Mätetal: Antalet genomförda aktiviteter samt evalue-
ringsresultatet från dessa. 

Under våren hölls EU och valinformation i Sydskånes 
gymnasieskolor, med målet att öka valdeltagandet bland 
våra förstagångsväljare. På såväl Ystads Gymnasium, som 
Nova Academy i Simrishamn, Malenagymnasiet och Nils 
Holgerson Gymnasiet har vi haft informationsbord och 
hållit medborgardialoger.

Höja kunskapen om EU och dess 
påverkan hos kunskapsförmedlare.

Genomföra en större satsning på 
EU-undervisning för lärare och 
skolpersonal , samt tjänsteper-
soner med direktkontakt med 
medborgarna inom EU-relevanta 
områden.

Minst ett utbildningstillfälle i varje deltagande kommun. 
Mätetal: Antalet genomförda utbildningar samt evalue-
ringsresultatet från dessa. 

Studieresa till Europahuset med pedagoger och tjänsteper-
soner där EU:s nya riktlinjer och EU möjligheter delgavs. 
I samarbete med kommunledning, kommunikatörer, 
pedagoger och kunskapsförmedlande tjänstepersoner i 
Sydskåne hölls EU-temadag vid kosläppet i Skurup, EU-in-
formation för SFI-elever och SFI-pedagoger, EU-valdebatt 
i Ystad och Simrishamn, EU-utbildningar eller EU-informa-
tionscentraler på alla kommuners bibliotek, samt Nova 
Academy, Ystads Gymnasium och Sjöbo Kommunhus.  
 
Våra unga EU-ambassadörer deltog i såväl planering som 
genomförande. Material från kampanjen EU & Jag erbjöds 
till skolor i alla fem kommuner. Vi skapade en folder för 
pedagoger där vi samlade tips på studiematerial, verktyg 
och metoder för att undervisa EU och EU:s möjligheter. 

Projekt: fortsättning Europa Direkt Sydskåne

250



18

2.4 Ekonomiskt utfall och avvikelser
 
Intäkterna under perioden har uppgått till 4.176 tkr och 
kostnaderna har uppgått till 4.154 tkr vilket ger ett plusresultat 
för året på 23 tkr, efter ränteintäkter på 1 tkr och att projektkonto 
“Utvecklingsprojekt” avslutas (återbetalning av tidigare 
projektmedel som t.ex. Ung SLUSS) samt att överskott från 
projektkonto Regional Matkultur Skåne och Culinary Heritage 
Europe inte periodiseras till 2020 för nätverkens verksamheter. 

SÖSK:s verksamheter är uppdelade per SÖSK Bas respektive 
Projekt i årsredovisningen. 

- Verksamhetens intäkter för SÖSK Bas uppgår till 915 tkr (jämfört 
med 952 tkr vid årsredovisningen 2018) och för Projekt till 3.261 
tkr (jämfört med 2.570 tkr för årsredovisningen 2018). 

- Kostnader för SÖSK Bas uppgår till 939 tkr (jämfört med 952 tkr 
för årsredovisningen 2018) och för Projekt till 3.215 (jämfört med 
2.570 tkr för årsredovisningen 2018).

Avvikelser för totala intäkter och kostnader jämfört med året 2018 
förklaras främst av att projektmedel gällande projektutveckling 
och Europa Direkt verksamheten inte betalades ut till Sjöbo 
kommun vid årsbokslutet 2018, utan först en bit in på 2019 då 
en ekonomisk redogörelse för projekten från Sjöbo kommun 
saknades.  (Se not 17, lämnade projektbidrag). 

Avvikelser från budgeten när det gäller SÖSK Bas är bl.a. ökade 
kostnader för olika möten (lokal/förtäring), bl.a. i samband 
med arbetet för framtagande av ny ledningsplan för sydöstra 
Skåne med Ystad som regional kärna, efter att projektmedel 
tagit slut. Därav också ökade lönekostnader jmf 2018, då 
kommunikatörstjänsten för SÖSK var vakant under några 
månader 2018 utökades från 10% till 15% under mars till och med 

september 2019 på grund av arbetet med ledningsplanen för 
sydöstra SKåne med Ystad som regional kärna. 

Budgetavvikelser inom Projekt gäller främst ökade kostnader 
för resor, arrangemang och marknadsföring (Not 17 externa 
kostnader) inom projektet Baltic Sea Food samt BY Baltic Sea 
Food, då projekten nu är inne i sin mest intensiva fas. 

Kostnader för konsultarvode jämfört med 2018 är lägre, 
eftersom PwC anlitades som stöd för att ta fram ledningsplanen 
för sydöstra SKåne med Ystad som regional kärna under 
2018. Därav är också medfinansieringen från kommunerna 
för projektkostnader (Not 16 övriga intäkter) lägre än under 
2018 på grund av att kommunerna betalade extra medel 2018 
för denna rapport från PwC. SÖSK betalade en stor del av det 
processtöd som togs in av PWC i samband med framtagandet av 
ledningsplanen, med hjälp av överskott av tidigare projektmedel.  

Europa Direkt Sydskåne har hållit budget under året, men 
har flyttat om vissa poster inom sin budget då de haft en viss 
ökad kostnad (10 tkr ) för marknadsföring och reklam p.g.a. 
Europaparlamentsvalet våren 2019. Kontoret skickade bl.a. ut ett 
valspecifikt vykort till alla Sydskånes förstagångsväljare och spred 
information om stora evenemang via annonser i tidningar.  

God ekonomisk hushållning

De finansiella målen för SÖSK:s verksamhet är att hålla ett 
nollresultat för såväl basverksamhet som för de projekt som 
bedrivs av kontoret. SÖSK anser att man har en god ekonomisk 
hushållning, då vi arbetar hårt på att hålla ett nollresultat varje år, 
det finns ett kapital på banken och vi bevakar kontinuerligt våra 
skuldfordringar.
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Det finns inget eget syfte att öka SÖSK:s kapital och man har inte 
heller några större fysiska tillgångar som minskar i värde, eller större 
skulder som kräver att vi ökar de totala intäkterna så att målet ”god 
ekonomisk hushållning” i form av balanskrav med högre intäkter än 
kostnader uppnås. Tillgångar och skulder ligger i balans. Inför varje 
års upprättande av budget stäms förhållandet intäkter/kostnader av. 
Det görs regelbundna ekonomiska avstämningar med 
ekonomikontoret. 

2.5 Inför 2020
Som nämnts i sammanfattningen inledningsvis kommer SÖSK:s 
nya verksamhetsplan,  Ledningsplanen för sydöstra Skåne med 
Ystad som regional kärna, vara ett tydligt vägledande dokument för 
samverkan i sydöstra Skåne framöver. Ledningsplanen syftar till att 
öka vår gemensamma kapacitet där vi använder varandras tillgångar 
som en gemensam resurs och tillsammans skapar hållbar utveckling, 
attraktivitet och tillväxt för hela Skåne. Det innebär ett nytt sätt 
att arbeta framåt med en bredare förankring i kommunernas 
organisationer.  

Rekommendation från ledningsplanen kring rollfördelning mellan 
politik och förvaltning är att Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 
fattar beslut om inriktning, dvs. VAD som ska åstadkommas, och 
följer upp, utvärderar och omprövar. SÖSK:s kommundirektörsgrupp 
fattar beslut om HUR genomförandet ska ske, följer upp, utvärderar 
och återrapporterar till politiken. Gällande genomförandet av 
ledningsplanen ligger ansvaret i  första hand på respektive kommuns 
ledningsgrupper, med stöd av SÖSK:s samordningskansli. ”Syftet 
är att skapa en känsla och ett tydligt ansvar för det gemensamma 
ställningstagandet, färdriktningen, att verka ledningsmässigt 
samordnat och tillsammans.” (Ur Ledningsplan för sydöstra SKåne 
med Ystad som regional kärna 2020)
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3. Resultaträkning 4. Balansräkning
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5. Resultat för verksamheterna
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6. Redovisningsprinciper och noter
Redovisningsprinciper m.m.
Som medlemsavgifter klassificeras på förhand bestämda avgifter från SÖSKs medlemskommuner.
Som bidrag har sammanställts intäkter som är knutna till ett specifikt projekt men som inte
direkt är hänförligt till något specifikt uppdrag åt bidragsgivaren.
Försäljning av tjänster innebär uppdrag som man utför på direkt begäran av uppdragsgivaren.
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För Sydöstra Skånes Samarbetskommitté:

Kristina Bendz 
Ordförande SÖSK, Ystad

Cecilia Magnusson Svärd 
Ystad

Per-Martin Svensson 
Tomelilla

Sara Anheden 
Tomelilla

Magnus Weberg 
Sjöbo

Cecilia Olsson Carlsson 
Vice ordförande SÖSK, Sjöbo

Jeanette Ovesson 
Simrishamn

Pia Ingvarsson 
Simrishamn

7. Underskrifter
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 augusti 2020

Justerandes sign

Ks § 114 Dnr KS 2020/127

Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 
Samordningsförbund (FINSAM)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2019 för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) samt att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Jäv
Sara Anheden (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta 
ärende.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. Resultatet blev ett underskott på drygt 3 miljoner kr. 
Även granskningsrapport och lekmannarevisionens revisionsberättelse är 
överlämnade.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2019 för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) samt att bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (FINSAM) 2019, 
revisionsberättelse samt rapport, handlingsid: Ks 2020.2163
Kommunfullmäktige § 65/2019, handlingsid: Ks 2019.2136.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 85 Dnr KS 2020/23

Svar på motion angående klimatnödläge

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående klimatnödläge 
med följande lydelse:

”Vetenskapen är enad om att vi står inför en global klimatutmaning som 
kommer att påverka hela mänskligheten på många sätt. Vi ser tydliga tecken 
runt om i världen som bekräftar detta.

EU Parlamentet har utlöst klimatnödläge. Detsamma gäller för många stater, 
städer och kommuner. Det är ett viktigt ställningstagande för att visa på 
prioriteringar och inriktning för alla nämnder och förvaltningar. Även 
Tomelilla kommun behöver utlösa klimatnödläge för att visa för 
medborgarna och näringslivet att vi förstått allvaret i situationen och är 
beredda att agera.

Miljöpartiet yrkar att Tomelilla kommun utlyser klimatnödläge.”

Förvaltningens yttrande genom hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson:

Att den globala uppvärmningen är en av mänsklighetens största 
gemensamma utmaningar råder de ingen tvekan om. Forskning visar att ett 
varmare klimat tillsammans med andra försämringar av miljön, såsom 
föroreningar och minskad biologisk mångfald, riskerar att kraftigt försämra 
livsbetingelserna på jorden. Det kan bland annat innebära utmaningar för 
vatten- och livsmedelsförsörjningen samt en större risk för extrema 
väderfenomen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 85 forts.

Europaparlamentet har antagit en resolution som utropar klimatnödläge. 
Syftet med att utlysa klimatnödläge är att understryka det akuta i 
klimatarbetet och skruva upp arbetet med att hålla temperaturökningen 
under 1,5 grader, vilket är målet i Parisavtalet. Inga åtgärder har presenterats i 
samband med beslutet. 

Kommunförvaltningen har under flera år arbetat med miljö- och 
klimatfrågor genom fastställda åtgärder i bland annat miljömålsprogrammet, 
som antogs år 2013. 

Kommunförvaltningen har även antagit utmaning 100% fossilbränslefritt 
Skåne 2020 och ingår i projekt tillsammans med andra skånska kommuner 
och klimatsamverkan Skåne (ett samarbete mellan Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne) där aktiviteter för att 
uppnå utmaningen har konkretiserats. 

Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram ett livskvalitetsprogram för 
kommunen där arbetet med bland annat Agenda 2030 och 
hållbarhetsfrågorna kopplat till miljö och klimat kommer att förtydligas 
ytterligare. 

Förvaltningen anser att det kan finns en risk i att utlysande av ett 
klimatnödläge skulle ta fokus från det arbete och de ansträngningar som 
krävs för att uppnå målen i nuvarande samt kommande program.

Vid ett eventuellt utlysande av klimatnödläge måste man också beakta det 
samlade kommunala uppdraget som fastställs av riksdagen genom 
lagstiftning. Landets kommuner är enligt lag ålagda att bland annat 
tillhandahålla utbildning, socialtjänst, omsorg och vård samt arbeta med 
fysisk planering samt miljö- och hälsoskydd. 

Att utlysa klimatnödläge får således inte medföra att kommunen åsidosätter 
sina övriga åtaganden.

Ekonomiska konsekvenser
Utlyser kommunen klimatnödläge och åtgärder för detta fastställs kan det 
innebära kostnader. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 85 forts.

Barnperspektivet
Kommande generationer påverkas positivt om den globala 
temperaturökningen kan hållas under 1,5 graders målet. 

Miljöperspektivet
Miljön kan påverkas positivt om den globala temperaturökningen kan hållas 
under 1,5 graders målet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2020, handlingsid: Ks 2020.1897.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 26/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall

284



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 86 Dnr KS 2019/206

Svar på motion angående gratis kaffe till 
kommunanställda

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell och Sejdi Karaliti) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Anders Throbäck (S) har lämnat in motion 
angående gratis kaffe till kommunanställda med följande lydelse:

”Tomelilla kommun sysselsätter ca 730 anställda. Som ett sätt att visa 
personalen sin uppskattning borde kommunen som arbetsgivare bjuda 
samtliga anställda på kaffe. Inom det privata näringslivet är det kutym och 
många kommuner väljer att ha gratis kaffe till samtliga anställda, något som 
de allra flesta uppskattar och ser som en naturlig del av arbetet.

Vi menar mot bakgrund av ovanstående att det nu är på tiden att Tomelilla 
kommun erbjuder samtliga anställda gratis kaffe.”

Förvaltningen, genom kostchef Ingela Dejenfelt, lämnar följande 
yttrande:

”Förvaltningen har försökt att räkna ut hur mycket gratis kaffe för samtliga 
kommunanställda i Tomelilla kommun skulle kosta. Det finns många 
felkällor, men beräkningen slutar på mellan 500-650 tkr/år om kaffet bryggs 
på vanliga kaffebryggare. I denna kostnad ingår kaffebönor, mjölk, socker 
och kaffefilter. Om en kaffemaskin ska användas blir kostnaden ca 880 
tkr/år.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 86 forts.

Det är givetvis svårt att veta hur många av de anställda som dricker kaffe, om 
de använder socker, om de använder mjölk i kaffet och i så fall hur mycket, 
om hel kanna bryggs varje gång osv. Det är också rimligt att de som inte 
dricker kaffe erbjuds te eller kanske varm choklad. Detta kommer givetvis att 
öka kostnaden.

För den praktiska hanteringen bör beställning av kaffe och tillbehör göras 
centralt till de arbetsplatser där varubilen inte levererar. Där det finns kök 
kan beställning ske härigenom. För att undvika tidspillan för beställning och 
hämtning så bör det göras månadsvis förutom för mjölken som kan ske 
veckovis.

Ekonomiska konsekvenser
Se yttrandet i övrigt.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Transporter påverkar alltid miljön, men redan idag dricks kaffe på alla 
arbetsplatser och det går inte att beräkna huruvida gratis kaffe till 
kommunanställda skulle öka utsläppen från transporter eller inte. Om det 
bryggs kaffe på fler arbetsplatser än idag så blir det sannolikt ett ökat svinn 
eftersom det är svårt att brygga exakt vad som dricks upp.”

Med anledning av gratis kaffe för samtliga anställda skulle kosta 500-880 tkr 
per år så bör motionen avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2020, handlingsid: Ks 2020.1898.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 86 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 141/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2020:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar bifall till motionen. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Per Gustafssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 87 Dnr KS 2020/58

Svar på motion – Digitalt voteringssystem

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion angående 
digitalt voteringssystem med följande lydelse:

”Tomelilla kommun vill ligga i framkant som en digital kommun. Trots dessa 
ambitioner sitter vi med ett gammaldags voteringssystem, trots att vi har 
utrustning som skulle klara av ett digitalt system. Ett digitalt voteringssystem 
skulle inte enbart korta tiden på sammanträdena, det skulle även underlätta 
för sekreterarna. Åhörare som besöker våra sammanträden uppger att det är 
omöjligt att höra hur ledamöterna röstar. Med ett digitalt röstningsförfarande 
där resultatet visas på en skärm skulle göra det enklare för press och åhörare 
att följa med i sammanträdet. 

Det är hög tid att kommunfullmäktige tar nästa steg in i den digitaliserade 
världen. Vi yrkar därför

att kommunfullmäktige inför ett digitalt voteringssystem.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande: 

För närvarande pågår framtagande av upphandlingsunderlag för ny 
upphandling av digital möteshantering. Det nuvarande avtalet med 
Netpublicator går ut den 30 november 2020. Målsättningen är att i den nya 
upphandlingen även ska krävas, utöver den digitala möteshanteringen som 
alla förtroendevalda i Tomelilla kommun redan använder, att det ska gå att 
votera digitalt och att det ska vara möjligt att justera protokollen digitalt. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 87 forts.

Förvaltningen kommer att testa systemen noga innan de används på 
fullmäktige eller i nämnderna, så det är tveksamt om allting är på plats till 
kommunfullmäktiges sista sammanträde för året den 14 december. Men 
målsättningen är att fullmäktiges ledamöter då ska kunna votera med sina 
iPads och att de som väljs som justerare ska kunna justera protokollet 
hemifrån med sitt bank-ID.

Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 2020 
beslutat att ställa sig positiva till att införa ett digitalt voteringssystem.

Ekonomiska konsekvenser
Hur mycket ett digitalt voteringssystem kostar att införa i kommunen är svårt 
att sia om. Upphandlingen kommer dessutom även att inkludera digital 
möteshantering och digital justering. Dagens digitala möteshantering kostar 
ca 100 tkr per år, men när digitalt voteringssystem och digital justering läggs 
till kommer kostnaden sannolikt att öka.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan rör barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Ett digitalt voteringssystem påverkar inte miljön, men med digital justering 
kan ett antal resor till och från kommunhuset sparas in.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2020, handlingsid: Ks 2020.1899.  

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 51/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 87 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens yttrande.

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 88 Dnr KS 2019/194

Svar på motion angående bin och blommande ängar

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

Ärendebeskrivning
Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion 
angående bin och blommande ängar med följande lydelse:

”Bin är livsviktiga för vår matproduktion men också för bär- och 
fruktpollinering. Prunkande rabatter kring våra bostadshus är också något 
som våra bin, både vilda och tama, bidrar till. Samtidigt vet vi att omkring 30 
procent av de vilda bina är utrotningshotade. De tama bina är alldeles för få 
för att ensamma kunna vända utvecklingen. 
Monokulturerna på våra åkrar gör det än svårare för bin och andra insekter 
att hitta föda.

Vi, alla vi ibland annat kommunen, måste se till att bina och andra insekter 
får bättre levnadsförhållanden och möjligheter hämta föda i blommande 
växter och i bärbuskar och fruktträd. Ett sätt, som dessutom sparar pengar 
och åt exempelvis kommunen, kyrkan och fastighetsägare, samt sparar 
miljön, är att klippa gräset mer sällan.

Gör om gräsmattan till en blomsteräng, klipp aldrig gräset före midsommar. 
Och låt helst bli att klippa gräsmattorna. På detta sätt bidrar vi till att ge 
bättre levnadsförhållanden till bin och andra insekter.

Vi yrkar att Tomelilla kommun inför växtsäsongen 2020 inventerar vilka av 
kommunen ägda områden kan göras om till blommande ängar som inte 
behöver klippas förrän efter blomningen.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Yttrande från samhällsbyggnad:
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i 
förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 
procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och 
folkhälsa. 

En satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Kommunerna ansöker om 
bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna 
kommer från Naturvårdsverket. 2020 införs en särskild satsning på vilda 
pollinatörer i LONA. Satsningen ska förbättra situationen för till exempel 
bin, fjärilar och flugor samt gynna pollinering.

Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag 
för pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som 
ordinarie LONA-bidrag söks.
Bilaga 1. Aktuella områden i Tomelilla tätort som kan fungera som 
försöksytor i projektet.

Ekonomiska konsekvenser
Ringa konsekvenser eftersom kommunens finansiering kommer att ske inom 
budget.

Barnperspektivet
Positiva konsekvenser då upplevelsen av blomning och hög diversitet i 
upplevelsen av naturen är av högt pedagogiskt värde för barn och ungdomar.

Miljöperspektivet
Stora positiva konsekvenser för miljön utifrån ett mångfaldsperspektiv.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/2020, handlingsid: Ks 2020.1904.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 138/2019: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 30/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att se motionen 
som besvarad utifrån att inventeringen redan är genomförd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 89 Dnr KS 2020/24

Svar på motion angående träd som klimatskal

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående träd som 
klimatskal med följande lydelse:

”Lövträd har många goda egenskaper, ett är att de är ett utmärkt första 
klimatskal till fastigheter, parker och torg.

Lövträdens löv ger skugga på sommaren samtidigt som de släpper igenom 
solljuset på vintern. Det är en funktion som är alldeles perfekt för att minska 
energianvändningen i fastigheter både för värme och kyla. Men träd ger oss 
även möjlighet att hitta skugga i den offentliga miljön en varm sommardag. 
Och samtidigt så binder de CO2 och ger oss en estetiskt tilltalande miljö med 
förutsättningar för biologisk mångfald.

Vi yrkar:
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att,

- inventera var trädplantering kan ge positiva effekter ur energi och
komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser. Och även 
beaktar vilken art som är lämplig att plantera på respektive plats genom 
samverkan med kommunens biolog.
samt

- sammanställa detta som ett projektförslag till investeringsberedningen.”

Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten:
Vi har tagit fram ett kartunderlag där vi redovisar lämpliga kommunala ytor 
för plantering samt arter för dito. 
Dessa är indelade i skyddsplanteringar respektive tätortsträd.
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Skyddsplanteringar
Ytor med en total area på 27,5 ha.
2500 x planta + plantering 20: - /ha = 50 000:-/ha.
Markbearbetning 5000:-/ha.
Skötsel 1000:-/ha/år.
Total kostnad 56 000 x 27,5 = 1 540 000.

Tätortsträd
Inom tätorterna där vi ser möjligheter att plantera träd med en totalyta på 15 
ha. Vi uppskattar att vi kan plantera ca 10% av denna yta vilket innebär
15 000 träd.
Kostnad /träd /plantering ligger genomsnitt på 1000: - 
vilket ger en total kostnad på 15 000 000.

Med tanke på kostnaderna bör en mer detaljerad utredning göras av
platserna samt i dialog med fastighetsägare och byalag och som projekt 
sträcka sig över en 10 årsperiod.

Ekonomiska konsekvenser
En stor initial kostnad som dock kan läggas på en längre period.

Barnperspektivet
Ger möjlighet för höga upplevelsevärden för barn i kommande generationer.

Miljöperspektivet
Konsekvenserna för miljön och den biologiska mångfalden är positiva.
Dessutom ger planteringarna positiva effekter på bindning av koldioxid samt 
fördröjning av ytvatten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2020, handlingsid: Ks 2020.1905.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 27/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 33/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till 
investeringsberedningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 116 Dnr KS 2020/57

Svar på motion - Webbsänd kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande samt att skicka den till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion angående 
att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden med följande 
lydelse:

”I både Ystad och Simrishamns kommuner går det att följa deras 
kommunfullmäktige live eller i efter hand på deras hemsidor. Det är ett 
smidigt sätt för medborgare som kanske inte har möjlighet att följa 
sammanträdet på plats att hemma följa debatten i ärende som de är 
intresserade av. Även kommunens tjänstepersoner får möjlighet att ta del av 
ärende som de berörs av, exempelvis budgetdebatten. Även skolan skulle 
kunna ha användning av det i utbildningssyfte när de pratar om hur 
kommunen styrs. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktiges 
sammanträde sänds på kommunens hemsida.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Kommunfullmäktiges presidium lät under förra mandatperioden, 2014-2018, 
utreda om kommunfullmäktiges sammanträden skulle börja sändas via 
webben. Slutsatsen då var att kostnaden var för hög och därför påbörjades 
inga sändningar av fullmäktiges sammanträden. 

Sedan dess har möjligheten att webbsända olika evenemang förbättrats. I 
princip behövs det endast en mobiltelefon för att sända fullmäktiges 
sammanträden på ett sätt så att hela världen har möjlighet att se det. Detta 
skulle dock bli en sändning med låg kvalitet i förhållande till hur andra 
kommuner sänder sina fullmäktigesammanträden. 
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Vill Tomelilla kommun ha en webbsändning på samma kvalitativa nivå som 
andra kommuner har så finns det många olika företag som erbjuder 
sändningar av evenemang som exempelvis kommunfullmäktiges 
sammanträden. En sådan sändning innebär minst två kameror som zoomar 
in talare respektive fullmäktiges ordförande, sätter ”namnetikett” med 
partibeteckning när någon talar, gör bokmärke i sändningen så att det går att 
välja ärende i sändningen i efterhand, lägger in eventuella presentationer i 
sändningen osv.

En sådan lösning innebär att kommunen inte behöver köpa in utrustning, 
utan ett företag sätter upp sin utrustning och sköter själva sändningen. Ett 
alternativ till detta skulle vara att kommunen köper in nödvändig utrustning 
och sköter sändningen med egen personal. Eftersom kommunfullmäktiges 
sammanträden är på kvällstid blir personalkostnaden relativt hög. Personal 
behöver sätta upp utrustningen före sammanträdet, vara med och sköta 
sändningen under sammanträdet och ta ner utrustningen efter sammanträdet. 

För att komma fram till hur mycket det skulle kosta med de olika alternativen 
så har förvaltningen sökt fram ett antal andra kommuners utredningar av 
webbsändning av fullmäktige. Vad gäller inköp av nödvändig utrustning så är 
bilden relativt samstämmig i de utredningar (Vansbro, Hultsfred, Hylte och 
Härjedalens kommuner) som jag har hittat, 70-106 tkr. 

Vad det skulle kosta med personal, licenskostnader osv är betydligt svårare 
att räkna ut. I Hultsfreds utredning kom de fram till 100 tkr per år. 

I Göteborgs stads utredning av sändning av en stadsdelsnämnds 
sammanträden så kommer de fram till att en upphandlad sändning kostar 20-
25 tkr per tillfälle. Detta skulle innebära 140-175 tkr per år för sju 
fullmäktigesammanträden. Givetvis beror det även på hur långa 
sammanträdena blir. Tomelilla kommunfullmäktige sammanträde vid sex 
tillfällen under 2019 och hade en total sammanträdestid på 18 timmar, dvs i 
snitt tre timmar per sammanträde.

En stor kostnad som tillkommer är textning av sändningen i efterhand. I 
Vansbro kommuns ambitiösa utredning kom de fram till att 85 kommuner 
webbsänder sina fullmäktigesammanträden, men att enbart en av dessa har 
textning (i februari 2020). Från 23 september i år blir det dock lagkrav (EU-
direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer implementerat i svensk lag) på att 
inspelad digital video ska ha undertexter. 
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En del kommuner använder en automatisk textningstjänst, men resultatet blir 
inte så bra som man skulle önska. Det kan bli helt fel och särskilt dåligt 
fungerar det när talaren använder dialekt. Ett skrämmande exempel från 
Båstads kommun gör att detta inte kan rekommenderas.

Eslövs kommun har tagit kontakt med ett företag där textning utförs 
manuellt. Då läggs även tidskoder in i filmen. Varje sammanträdestimme tar 
8-10 timmar att texta, radbryta, korrekturläsa och importera som undertext i 
filmen. Allt är klart inom 10-14 arbetsdagar efter mötet. Kostnaden är 1000 
kr/timme. Ett fullmäktigesammanträde på tre timmar kostar alltså 24-30 tkr 
att få klart. Kostnaden för textningen för ett år blir alltså 144-210 tkr. 

Oavsett om Tomelilla kommun skulle välja att använda ett företag som 
sköter sändningen eller om vi väljer en lösning med egen utrustning och 
personal så blir kostnaden minst 300 tkr per år inklusive textning.

Hur många som skulle titta på en webbsändning i realtid eller i efterhand från 
Tomelillas kommunfullmäktige är givetvis omöjligt att säga. Det har också 
varit svårt att hitta hur många tittare andra kommuner har. I Kungsbacka 
kommun är det 100-400 tittare per tillfälle. Kungsbacka har mer än sex 
gånger större befolkning än Tomelilla kommun, så översatt till vår 
befolkningsmängd skulle det bli 15-60 tittare per fullmäktigesammanträde. 

Härjedalens kommun, som har mindre befolkningsmängd än Tomelilla 
kommun trots att kommunen till ytan är ca 30 gånger större, skriver att de 
har 80-100 tittare per tillfälle. Sannolikt har de räknat in såväl de som tittar i 
realtid som i efterhand. 

Göteborgs stad skriver i sin utredning om webbsändning av en 
stadsdelsnämnds sammanträden: ”När det gäller antal unika tittare samtidigt 
på KF:s sändningar är det 29 stycken per webbsändning. Uppspelningar per 
sändning (antalet gånger en spelare lästs in, inkluderar uppdateringar av 
sidan) är 382 stycken. Uppspelning av eftersändning ligger på 176 stycken.”

Detta låter som oerhört få med tanke på att Göteborg har 580 000 invånare, 
mer än 40 gånger fler än Tomelilla kommun. I samma utredning framgår det 
att de som tittar på sändningen i Göteborg i snitt tittar i 21,5 minuter. Med 
andra ord långt från hela sammanträdet. 
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Av detta går det givetvis inte att dra några slutsatser om hur många tittare i 
realtid och i efterhand som Tomelilla kommun skulle ha om fullmäktiges 
sammanträden skulle sändas, men en gissning skulle vara 10-20 tittare i 
realtid, som skulle se en mindre del av sammanträdet, och 30-100 tittare i 
efterhand. 

Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 2020 
tagit ställning för att det blir för dyrt att sända fullmäktiges sammanträden 
med flera kameror och textning för eftersändning i förhållande till hur många 
tittare som kan förväntas. Däremot kan fullmäktiges presidium tänka sig att 
det görs en enkel livesändning på kommunens hemsida med egen utrustning 
och personal.

Ekonomiska konsekvenser
Det är mycket svårt att beräkna hur mycket en kvalitativt god webbsändning 
av fullmäktiges sammanträden skulle kosta, men utifrån andra kommuners 
redovisade kostnader blir det minst 300 tkr/år.

En enkel livesändning på webben med egen personal skulle i princip enbart 
innebära inköp av viss utrustning och personalkostnader. 

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget påverkar miljön nämnvärt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande samt att skicka den till budgetberedningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 136/2020, handlingsid: 2020.2173.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 50/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 136/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande samt att skicka den till budgetberedningen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 117 Dnr KS 2020/33

Svar på motion om att införa skolresa till 
koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-
Birkenau

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande.

Reservation
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson och Per-Olof Örnsved) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har lämnat in motion – Motion om att införa 
skolresa till koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau 
med följande lydelse:

”I skrivande stund (den 27 januari) är det 75 år sedan de kvarvarande 
fångarna befriades från förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Dagen har av 
FN utlysts som Förintelsens minnesdag. Vi högtidlighåller minnet av alla de 
omkring 6 miljoner människor som föll offer för ett av de mest avskyvärda 
brott i historien och den mänskliga ondskans bottenlösa grymhet.

Idag växer islamistiska och extremistiska krafter starkare runt om i vårt 
närområde. Spridning av symboler och flygblad från Nordiska 
motståndsrörelsen (NMR) har under de senare åren förekommit i vår 
kommun. I sociala medier sprids alla möjliga påståenden, som förringar eller
rent utav förnekar att Förintelsen ägt rum. Vi ser också antisemitiska 
strömningar och terrordåd riktade mot judiska mål, som på ett kusligt sätt 
påminner om tidigare skeenden i vår historia.
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I tider när de som var med om Förintelsen blir allt färre blir det allt viktigare 
att hela tiden påminnas om vad som kan ske om människans mörkaste 
krafter får breda ut sig. Det finnsfortfarande de som förnekar att Förintelsen 
överhuvudtaget ägt rum. Det är bara genomutbildning och kunskap som det 
går att möta och konfrontera hatet.

Skolans undervisning om Förintelsen handlar om att undervisa om mänskliga 
beteenden, strukturer, historia, samhällskunskap och mycket, mycket mer. 
För att ge ytterligare tyngd till undervisningen anser vi Sverigedemokrater att 
det vore värdefullt om högstadieeleverna får möjlighet att göra ett 
studiebesök vid koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau i

Polen. Om man väl har varit där och sett byggnaderna, gaskamrarna och 
krematorierna går det inte att negligera eller förtränga vad som faktiskt 
inträffade en gång i tiden när en hatideologi växte fram och frodades i vårt 
Europa.

Att hedra ett minne handlar inte bara om att uppmärksamma en händelse. 
Det handlar lika mycket om att dra lärdom av historien och att göra allt i vår 
makt för att se till att det som hände då inte händer igen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Sverigedemokrater att:
- Kommunfullmäktige ger familjenämnden i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att högstadieeleverna i vår kommun får göra ett 
studiebesök vid koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-
Birkenau i Polen som ett led i historie- och samhällsundervisningen.

- Kostnader kopplade till föreslagen studieresa tas från 
Kommunstyrelsen”

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, avger följande 
yttrande:

”Sverigedemokraterna har väckt frågan, som varit aktuell tidigare, om 
skolresor för högstadiet till Auschwitz-Birkenau genom motion. Syftet med 
resorna skulle vara att upplysa och påminna om de fruktansvärda brott mot 
mänskligheten som inträffade under förintelsen.
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Skolan har utöver sitt kunskapsuppdrag ett bredare uppdrag. Skolan har ett 
tydligt värdegrundsuppdrag, vilket har som syfte att ge eleverna kunskaper 
om alla människors lika värde, grundläggande fri och rättigheter, frihet från 
diskriminering och ett demokratiskt förhållningssätt.

En studieresa till Auschwitz-Birkenau skulle kunna förenas med såväl skolans 
kunskapsuppdrag som det bredare värdegrundsuppdraget och utgöra ett 
värdefullt inslag. 

Rektor är ansvarig för hur skolan utformar sitt kunskaps-/och 
värdegrundsuppdrag och planerar detta i samråd med lärare och skolans 
övriga personal. Rektor har att tillse att utformningen följer av statliga 
styrdokument och kommunala målsättningar, dessa ger de yttre ramarna för 
skolans planering och genomförande. 

Motionären föreslår förvisso att frågan om studieresor ska utredas avseende 
möjligheter och ekonomi men en sådan utredning, tillika med passusen om 
finansiering av en eventuell skolresa med medel från kommunstyrelsen, 
skulle kunna leda till ett implicit beslut om att studieresor ska genomföras. 
Utredningen skulle därför kunna leda till en alltför långt gående och 
detaljerad styrning av skolans inre arbete.  

Ekonomiska konsekvenser
Studieresor innebär en ökad kostnad. För studieresor till Auschwitz-Birkenau 
kan externa medel eftersökas vilket innebär en möjlig hel-alternativt 
delfinansiering.

Barnperspektivet
Utifrån barnperspektivet finns det såväl positiva som negativa aspekter. 
Positivt är möjligheten till ett mycket konkret inslag i kunskapande. En 
studieresa till Auschwitz-Birkenau innebär samtidigt en emotionellt mycket 
stark upplevelse vilken kan sätta djupa spår hos deltagarna. 

Miljöperspektivet
Resor med kommunikationsmedel innebär en ökad miljöpåverkan.”

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2020, handlingsid: Ks 2020.2298.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 31/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande.

Familjenämnden § 63/2020:
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses 
vara besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Svar på motion - Uppmärksamma även lång och trogen 
tjänst inom Daglig verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att delvis besvara motionen med det som 
personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom 
daglig verksamhet.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Inger Åbonde och Sejdi Karaliti) reserverar sig till förmån 
för eget yrkande om bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) har lämnat in motion - Uppmärksamma även lång 
och trogen tjänst inom Daglig verksamhet med följande lydelse:

”Varje år i december uppmärksammas kommunanställda för lång och trogen 
tjänst med en present och blomma.

En verksamhet som ligger inom kommunens ansvarsområde är Daglig 
verksamhet.

Visserligen är de som deltar i denna sysselsättning inte formellt anställd av 
kommunen men verksamheten ska efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden 
så lång som är möjligt.

Att inkludera även dessa personer i kommunens rutiner för avtackningar och 
uppvaktning vore inte bara ett sätt att visa uppskattning utan även att vi i 
Tomelilla kommun värdesätter allas insats.

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Att alla som deltar i Daglig verksamhet ska inkluderas i kommunens 

rutiner för avtackning och uppvaktning som övrig personal.”
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Förvaltningen, genom kvalitetschef Christel Nilsson, avger följande 
yttrande:

”I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mona Nihlén (V) att personer 
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS uppvaktas för lång och trogen 
tjänst enligt kommunens uppvaktningsreglemente:

 Arbetstagare som har en anställningstid på minst 25 år uppvaktas under 
högtidliga former (julbord på fullmäktiges decembersammanträde) och 
erhåller en valfri gåva motsvarande fn högst 6 000 kronor inklusive 
moms. 

 Arbetstagare som slutar eller avgår med pension efter minst tio års 
anställning uppvaktas med en gåva till ett värde av 800 kr. 
Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande. 

Förutom ovanstående ingår även uppvaktning när en anställd fyller 50 år till 
ett värde av 800 kronor. Vid dödsfall hedras den avlidne med en krans eller 
liknande och ev flaggning. 

Daglig verksamhet är en rättighet för dem som tillhör målgruppen enligt 1 § 
1 och 2 Lagen om särskilt stöd (LSS), förutsatt att de inte arbetar eller 
studerar. En deltagare i daglig verksamhet är inte en arbetstagare. Det har 
aldrig varit och är inte lagstiftarens intentioner att likställa LSS insatsen daglig 
verksamhet med ett arbete för försörjning. 
Daglig verksamhet är inte en anställningsform och syftet med verksamheten 
är inte att producera varor eller tjänster. 

För den som vill ha ett lönearbete hjälper LSS handläggaren utifrån den 
enskildes önskemål och i samråd med honom eller henne, till med att 
undersöka alternativa vägar till arbete och ger stöd i kontakten med 
Arbetsförmedlingen (AF). 

AF har ett särskilt ansvar för unga under 30 år som har aktivitetsersättning 
inom socialförsäkringen. Som en del av uppdraget ska myndigheten 
samverka med Försäkringskassan för att hjälpa dessa unga till förvärvsarbete 
så att de klarar sin egen försörjning.
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Daglig verksamhet fyller en stor funktion för att den enskilde ska känna 
meningsfullhet och leva som andra. I den mån det är möjligt ska dessa 
verksamheter efterlikna den ordinarie arbetsmarknaden, precis som 
motionären skriver. Denna inriktning avser hur verksamheten organiseras 
och syftar inte till att det ska vara anställningsliknande former.   

Då daglig verksamhet inte kan eller ska jämställas med ett lönearbete kan 
förvaltningen inte ställa sig bakom förslaget i motionen. 

Idag har ett femtiotal personer beslut på daglig verksamhet. Det kan tyckas 
behjärtansvärt att dessa också ska belönas på samma sätt som anställda med 
tillhörande uppvaktningar och middag med fullmäktige. 

Förvaltningen ser dock fler utmaningar än lagens intentioner om förslaget 
skulle komma att realiseras. En försvårande omständighet är dels att den 
aktuella målgruppen inte har en formell anställning inom kommunen och då 
måste den kommunala likställighetsprincipen säkerställas. Vad är ett sakligt 
skäl för att en icke anställd får ta del av kommunens reglemente för 
anställda? 

Om sakliga skäl är att alla som har en insats enligt LSS ska behandlas lika 
innebär det att de som har andra insatser enligt LSS också måste omfattas av 
uppvaktningsreglementet vad gäller ex uppvaktning på 
födelsedagar. Kommuner får heller inte ge understöd till enskilda om det inte 
framgår av en särskild lag att detta är tillåtet som ex Socialtjänstlagen. 

Dels bör både direkta och indirekta kostnaderna beräknas. Sistnämnda skulle 
kunna bli mycket resurskrävande om förslaget ska realiseras. Till de direkta 
kostnaderna ska även läggas kostnader för det administrativa arbetet och för 
den personal som behöver närvara för att den enskilde ska kunna känna sig 
trygg vid evenemanget med hedersbelöning. Idag uppmärksammar 
personalen på daglig verksamhet avslut och födelsedagar med någon 
”gofika”, tårta eller kakor som deltagare bakat tillsammans och en liten 
blomma. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom förvaltningen för Stöd och omsorg, 
avdelning Vård och omsorg.

Ekonomiska konsekvenser
har beaktats i förslaget då förslaget medför kostnader utanför ramen. 
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Barnperspektivet
är inte aktuellt i ärendet.

Miljöperspektivet är inte direkt applicerbart på ärendet.”

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att delvis besvara motionen med det som 
personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom 
daglig verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150/2020, handlingsid: Ks 2020.2299.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 16/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 59/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 28/2020: 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Vård och omsorgsnämnden § 49/2020: 
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att delvis besvara motionen med det som 
personalen redan gör för att uppmärksamma avslut och födelsedagar inom 
daglig verksamhet.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

Per Gustafsson (SD) och Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Per Gustafsson och Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Svar på motion angående klimatanpassning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående 
klimatanpassning med följande lydelse: 

”Klimatförändringarna kommer att påverka kommunen på alla plan. Det 
kommer att kräva att vi anpassar oss för att kunna garantera att 
samhällsfunktioner, livsmedelsförsörjning och förutsättningar för näringslivet 
kan vidhållas även i framtiden.

Det gemensamma VA-bolaget har i sitt direktiv att klimatanpassad VA 
systemen, vilket är ett steg i rätt riktning men det kan inte stoppa där. Alla 
delar av kommunen måste få samma uppdrag för att inventera vad som 
behöver göras, prioritera ordning och budgetera för och genomföra 
nödvändiga åtgärder.

Vi yrkar
- Att klimatanpassning ska införas i alla nämnders verksamhetsplan.
- Att klimatanpassning ska införas i alla kommunala bolags 

ägardirektiv.”

Förvaltningens yttrande genom hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson:
I översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 berörs klimatperspektivet och 
dess påverkan på Tomelilla kommun. Faktorer som väntas påverka mest 
inom en överskådlig framtid är längre och mer frekventa perioder av torka 
samt extrema regnperioder med dess följdverkningar. Faktorerna kan ge 
påverkan på areella näringar, skador på infrastrukturen, översvämningar samt 
vatten- och avloppsförsörjning. 
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I översiktsplanen finns ställningstagande om att i detaljplaner och bygglov 
ska risken för skador på kommunaltekniska system och infrastruktur samt 
effekterna av översvämningar inom bostadsområden och 
vattenskyddsområden beaktas. 

I risk och sårbarhetsanalysen för Tomelilla kommun fastställs att 
klimatförändringarna kan innebära att förutsättningarna för att bedriva en rad 
olika samhällsverksamheter förändras. Kommunen bör inom ramen för den 
långsiktiga samhällsplaneringen beakta nödvändiga 
klimatanpassningsåtgärder. Arbetet med klimatanpassning och dess effekter 
täcks in av ställningstagande i översiktsplanen samt risk- och 
sårbarhetsanalysen. 

Ekonomiska konsekvenser
Klimatanpassningsåtgärder kan innebära kostnader för respektive 
verksamhet, utifrån deras verksamhet. 

Barnperspektivet
Kommande generationers möjligheter påverkas positivt om 
klimatanpassningsåtgärder beaktas redan i nutid. 

Miljöperspektivet
Om klimatanpassningsåtgärder genomförs kan miljön påverkas både negativt 
och positivt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 177/2020, handlingsid: Ks 2020.2465.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 24/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 177/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 120 Dnr KS 2020/88

Svar på motion - Vita jobb

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Ida Bornlykke, Tina 
Bergström-Darrell, Inger Åbonde och Sejdi Karaliti) reserverar sig till förmån 
för eget yrkande om bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Peter Boström (S) har lämnat in motion – ”Vita jobb” vid offentlig 
upphandling med följande lydelse: 

”När offentliga upphandlingar styrs hårt av inbyggda krav på lägsta möjliga 
pris, riskerar det att bli en stark motor för svart verksamhet och social 
dumpning genom låga löner, dåliga arbetsvillkor och/eller skadlig 
verksamhet. Vi har ett ansvar att skydda arbetskraften med svenska 
kollektivavtal gentemot risken för oseriösa arbetsgivare som underbetalar 
sina arbetare och skickar skattepengar ut ur landet.

För att förbättra villkoren för arbetstagare som är sysselsatta via kommunens 
upphandlingar har en modell tagits fram som kallas ”Vita Jobb”. Modellen 
bygger på fyra grundpelare:

 Krav på att företagen måste erbjuda sina anställda kollektivavtalsenliga 
villkor utifrån de begränsningar som Lavallagen anger. Det innebär att 
företagen måste betala avtalets minimilöner och i övrigt tillämpa de 
avtalsregler som offentliga upphandlare har laglig rätt att ställa krav 
på. Det gäller exempelvis regler om ob- och övertidsersättningar, 
arbetstidsregler, semesterersättningar och traktamenten i det 
kollektivavtal som styr arbetet i den bransch som upphandlingen 
gäller. Kravet gäller bara de anställda som utför de upphandlade 
arbetsuppgifterna.
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 Krav på att eventuella underentreprenörer omfattas av samma regler 
och att huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer följer 
reglerna. 

 Uppenbara brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet samt 
eventuellt skadeståndsanspråk. Kommunen kan kräva kompensation 
för de merkostnader som en ny upphandling innebär. 

 Företaget förbinder sig att visa relevanta handlingar för de 
kontrollanter som kommunen väljer att anlita. Även 
underentreprenörer kan kontrolleras. 

Malmö Stad har fått godkänt att använda sig av modellen. 
Konkurrensverket har utrett modellen och kommit fram till att den inte 
bryter mot reglerna.  

Vi yrkar därför att:

 Tomelilla kommun med dess helägda bolag börjar tillämpa modellen 
Vita Jobb vid offentliga upphandlingar.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande: 

Motsvarande motion lämnades in till kommunfullmäktige den 30 mars 2015 
av Sara Anheden (S), Ida Bornlykke (S) och Britta Berg (V). Motionen 
avslogs i kommunfullmäktige den 12 september 2016 med bland annat 
följande motivering: 

”Tomelilla kommuns inköps- och upphandlingssamverkan med Ystads, 
Sjöbo och Simrishamns kommuner bygger på att kommunerna har 
överensstämmande upphandlingsreglementen/-policydokument. Övriga 
kommuner inom Ystad-Österlenregionens upphandlingssamverkan har inte 
krav på att använda Vita jobb-modellen i sin upphandlingspolicy.

Ett krav i inköps- och upphandlingsreglementet på att Tomelilla kommun 
ska använda Vita jobb-modellen i sina upphandlingar skulle försvåra 
samverkan och vara ett avsteg från målsättningen att ha likalydande 
reglemente/policy. Möjligheten att gemensamt kunna få bättre villkor och 
priser för de varor och tjänster vi köper in skulle sannolikt minska.”
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Det som framfördes 2016 gäller fortfarande och av denna anledning bör 
motionen avslås. 

Utöver detta bör tilläggas att Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
ändrades den 1 juni 2017 så att den upphandlade myndigheten oftast måste 
ställa krav på arbetsrättsliga villkor i förfrågningsunderlaget.

Enligt LOU 17:2: ”En upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, 
kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor om lön, 
semester och arbetstid som arbetstagarna som ska utföra arbetet enligt 
kontraktet minst ska tillförsäkras.

Myndigheten ska också kräva att leverantören ska säkerställa att dennes 
underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet uppfyller 
de villkor som har ställts enligt första stycket.”

Tomelilla kommun ställer krav på arbetsrättsliga villkor i alla upphandlingar 
där det är relevant. Vid samtliga upphandlingar inom bygg, städ och 
transport sedan 2017 ställs krav på arbetsrättsliga villkor. Den text som 
används vid våra upphandlingar är:

”Entreprenören ansvarar för att lagstadgade skyldigheter vad gäller 
anställnings- och arbetsmiljövillkor tillämpas för den berörda personalen 
samt förbinder sig att inte anlita så kallad "svart arbetskraft" för utförande av 
uppdraget, vilket enligt Skatteverkets definition innebär att ersättning för 
utfört arbete som ska beskattas i Sverige inte redovisas till Skatteverket.

Entreprenören ansvarar för att motverka arbetsrättsliga och skattemässiga 
oegentligheter genom regelbundna kontroller. Entreprenören ska föra 
personalförteckning med namn och personnummer över samtliga anställda 
och underentreprenörers anställda, verksamma enligt detta kontrakt. Den 
upphandlande myndigheten äger rätt att kontrollera uppgifterna om 
entreprenörens och underentreprenörers anställda samt arbets- och 
anställningsvillkor för dessa. På begäran av den upphandlande myndigheten 
ska entreprenören kostnadsfritt sända in dokument som visar att 
ovanstående uppfylls.”
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Det skulle gå att ställa ytterligare krav, så länge dessa krav är relevanta, 
proportionella och icke-diskriminerande. Men man måste komma ihåg att alla 
krav som ställs i en upphandling måste vara uppföljningsbara och enbart ha 
en koppling till det som upphandlas. 

Eftersom övriga kommuner inom Ystad-Österlenregionens 
upphandlingssamverkan inte har krav på att använda Vita jobb-modellen i sin 
upphandlingspolicy, samt att Tomelilla kommun redan idag ställer krav på 
arbetsrättsliga villkor så föreslår förvaltningen att motionen ska avslås.

Ekonomiska konsekvenser
Ett beslut om avslag på motionen innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
Skulle ytterligare krav ställas vid upphandlingar kan man förmoda att 
anbuden blir högre. Kan Tomelilla kommun genomföra färre upphandlingar 
i samverkan med grannkommunerna kommer också kommunens kostnader 
att öka.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljön.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 178/2020, handlingsid: Ks 2020.2466.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 81/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 178/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

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

Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2020

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 fullmäktige 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. 
Inga beslut att rapportera.

Tidigare redovisning.
Enligt senaste redovisningen var det ett beslut från 2018-07-02 som 
verkställdes 2019-10-01. Väntetid från första erbjudandet till verkställt 330 
dagar.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 90 forts

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124/2020, handlingsid: Ks 2020.1911.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 40/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 124:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

Ks § 91 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange 
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och inte på nytt 
verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska 
rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig 
tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under första kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 juni 2020

Justerandes sign

§ 91 forts

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125/2020, handlingsid: Ks. 2020.1912.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 42/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 125/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Tomelilla 2020-08-31 
 
 

Motion om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen 

 
Till Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun. 
 
 

Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom omsorgen, men då 

krävs det givetvis att språkkunskaperna i svenska är tillräckliga. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad personalen säger och 

menar, men även att själv bli förstådd. Detta handlar främst om vårdtagarens tillit och trygghet, 

vilket är fundamentalt och högst rimligt att avkräva omsorgen. 

Otillräcklig kunskap i svenska hos personal kan betyda reell fara för att brukaren inte får den vård 

& omsorg vederbörande behöver och förväntas få. Därtill utgör språkförbistring risk för misstag av 

vårdplan och vid medicinering, vilket under rådande pandemi är än mer viktigt vilket kan vara 

direkt avgörande för enskilda brukare. Vidare riskerar övrig personal merarbete då de utöver sina 

ordinarie arbetsuppgifter kan tvingas agera pedagog, kontrollant och kommunikatör åt kollegor 

som brister i svenska. Ett merarbete och ansvar som ger ökad arbetsbelastning, vilket i sin tur 

riskerar att ge utbrändhet och sjukskrivningar som följd. 

Det fackliga organet, Kommunalarbetaren har tidigare skildrat ett antal incidenter och 

arbetsmiljöproblem direkt kopplat till språkförbistringar, ex hur personal inte klarar att svara i 

telefon, formulera avvikelser och dokumentera på svenska https://ka.se/2018/06/12/stora-

sprakproblem-i-aldreomsorgen/ Enligt Expressen & TT den 10/7 redogör man att Corona-pandemin 

kan har förvärrats bland våra äldreboende pga svag svenska. 

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svag-svenska-kan-ha-paverkat-covidvard/  

Tomelilla kommun ska vara en attraktiv vård- och arbetsgivare, men även en 

integrationsskapande aktör. För att bibehålla och öka denna attraktion bör kommunen i samband 

med rekrytering, av såväl vikarierande- som ordinarie personal, inbegripa betryggande 

språkkunskaper i svenska i sin kravspecifikation. Lämpligen torde Tomelilla kommunen ställa 

motsvarande krav på externa aktörer som kommunen upphandlar. 

Språkkunskapen kan exempelvis vidimeras genom ett obligatoriskt språktest i nivå med 

Socialstyrelsens rekommendationer för godkänd svenska på gymnasienivå som minimikrav. 

Denna pretention torde även företes redan anställd personal tillsammans med erbjudan om 

betald svenskautbildning. Allt för att upprätthålla tillit och kvalitet åt våra enskilda vårdtagare, men 

även för minskad arbetsbörda, ökad kunskap och stolthet hos vårdpersonal i vår kommun. 
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Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar: 
 

-Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram plan för ett obligatoriskt språktest 

med språkkrav minst enligt Socialstyrelsens rekommendationer vid rekrytering av såväl tillfällig- 

som ordinarie personal inom all äldreomsorg. 

-Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram plan för att säkerställa att all 

omsorgspersonal, såväl nuvarande som framtida, äger språkkunskaper åtminstone i enlighet med 

Socialstyrelsens rekommendationer. 

 

 

För Sverigedemokraterna i Tomelilla 
 
 
Per Gustafsson (SD) 
Thony Blomgren (SD) 
 
Antagen av den Sverigedemokratiska gruppen 
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From: Kaj Nilsson
Sent: 25 maj 2020 04:44:27 +02:00
To: Johan Linander
Cc:
Subject:

Härmed avsäger jag mej uppdraget som revisor i Tomelilla kommun samt lekmannarevisor i 
Österlenhem och Tomelilla industri AB.
Kaj Nilsson 
Sverigedemokraterna 

Skickat från min iPhone
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From:                                 Martin Wassenius (Tomelilla Direkt)
Sent:                                  Tue, 18 Aug 2020 09:38:16 +0000
To:                                      Ks-zen
Subject:                             Avsägning / valter.borggren@simrishamn.se

Zendesk ID: 821557

Från: Valter Borggren
Datum: 2020-08-18 kl. 11.32
Hej
Jag vill meddela att jag avsäger mig mina uppdrag som ledamot i Överförmyndarnämnden och 
som ersättare i Valnämnden fr o m 2020-10-01 pga flyttning ifrån kommunen.
 
Med vänlig hälsning
 
Walter Borggren
 
------------------------------------------
 

--

Martin Wassenius
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From:                                 Jonas Olsson
Sent:                                  Tue, 1 Sep 2020 16:39:43 +0000
To:                                      Johan Linander
Subject:                             Uppsägning kfn

Hej Johan härmed säger jag upp mitt uppdrag i kultur o fritidsnämnden
Mvh Jonas Olsson SD

Jonas Olsson
Förtroendevald
Kultur- och fritidsnämnden
E-post: jonas.olsson@tomelilla.se
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