
Tomelilla kommun
Kommunstyrelsen

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 15 april 2020 kl. 14.00

Plats: Kastanjeskolans aula, Tomelilla

För att vi ska kunna hålla längre avstånd mellan deltagarna på sammanträdet så är mötet flyttat 
till Kastanjeskolans aula. 

Det finns också möjlighet att deltaga på distans genom Teams. Den tekniska lösningen är dock 
begränsad på så sätt att endast fyra ledamöter eller tjänstgörande ersättare kan deltaga i 
sammanträdet på distans. Många fler kan finnas med i ett Teams-möte, men endast fyra syns i 
bild samtidigt och eftersom kommunallagen kräver att alla ska se varandra i realtid så måste vi 
begränsa deltagandet till fyra personer. 

Finns det fler som inte kan komma till sammanträdet så kan de se och höra sammanträdet via 
Teams, men alltså inte formellt deltaga på sammanträdet. 

För att veta vem som kommer eller vill deltaga på distans så måste ni meddela kanslichef Johan 
Linander senast den 14 april kl. 13.00. Därefter skickas inbjudan med länk för att ansluta sig till 
sammanträdet ut till de som ska vara med på distans.

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2020/1 4
4 Informationsärende - Trafikplan 2021 2020/52 5 - 46
5 Informationsärende - Ordförandebeslut om 

pandemiplan
2020/56 47 - 61

6 Årsredovisning för 2019 - Tomelilla kommun 2019/132 62 - 159
7 Uppföljning av internkontrollplan 2019 för 

kommunstyrelsen
2018/382 160 - 

167
8 Tillfälligt avsteg från ekonomistyrningsreglementet 

inför budget 2021
2018/235 168 - 

177
9 Reviderad tidplan för budgetarbetet 2021-2023 2019/199 178 - 

180
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Tomelilla kommun
Kommunstyrelsen
10 Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten 2020/16 181 - 

188
11 Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 

för utställning
2020/59 189 - 

490
12 Program för uppföljning av privata utförare 2020/34 491 - 

496
13 Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av 

material som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund

2019/140 497 - 
508

14 Årsredovisning för 2019  – Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund

2020/37 509 - 
549

15 Årsredovisning 2019 - Österlenhem AB 2020/54 550 - 
574

16 Årsredovisning 2019 - TIAB 2020/55 575 - 
590

17 Årsredovisning för 2019 - Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund - SÖRF

2019/127 591 - 
643

18 Årsredovisning 2019 - SYSAV 2020/60 644 - 
733

19 Årsredovisning för 2019 - Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd

2019/144 734 - 
752

20 Årsredovisning 2019 - AV Media Skåne 2019/182 753 - 
793

21 Årsredovisning 2019 - Kommuninvest 2020/71 794 - 
903

22 Svar på motion - Slöjförbud i skolan 2019/186 904 - 
907

23 Svar på motion angående avgifter i skolan 2019/187 908 - 
911

24 Svar på motion angående energibesparing i 
fastigheter

2019/209 912 - 
914

25 Planändring för Uttern 1 för samråd 2017/18 915 - 
941

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

2019/105 942 - 
943

27 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 
2019

2019/106 944 - 
945

28 Val av ledamot i politikerråd för färdtjänsten efter 
Gunnel Andersson (M)

2018/286

29 Anmälningsärenden ksau 4 mars 2020 2020/2 946 - 
947
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Tomelilla kommun
Kommunstyrelsen
30 Anmälningsärenden ksau 18 mars 2020 2020/2 948
31 Anmälningsärenden ksau 1 april 2020 2020/2 949
32 Delegeringsbeslut kommundirektör 2020/3 950 - 

951

Leif Sandberg Johan Linander
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-18253 Johan Linander
E-post: johan.linander@tomelilla.se
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt 0417-182 53
Mobil 0709-95 82 53
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 8 april 2020 Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsen

Dialoger och informationsärenden kommunstyrelsen 
den 15 april 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Kommunchef Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 8 april 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 78 Dnr KS 2020/52

Trafikplan 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom yttrandet som 
SÖSK har tagit fram och som kommunalråd och oppositionsråd kommer att 
skriva under. Yttrandet kommer till kommunstyrelsen som ett 
informationsärende.

Ärendebeskrivning
Varje år genomför Skånetrafiken en genomlysning av den skånska 
kollektivtrafiken i syfte att skapa en bättre och mer attraktiv resa för de 
skånska resenärerna. Målsättningen är att skapa så många hållbara kollektiva 
resor som möjligt, med ett utbud som är relevant och avvägt efter de 
resandemönster och behov som finns. 

Det trafikutbud som finns ska vara hållbart ur såväl ett miljö- som ett 
ekonomiskt perspektiv. Det som slutligen styr trafikutbudet i T21 är Region 
Skånes ekonomiska förutsättningar samt var det finns en reell efterfrågan på 
resor.

Sydöstra Skånes kommuner har tagit fram gemensamma synpunkter på 
Skånetrafikens förslag för T21.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom yttrandet som 
SÖSK har tagit fram och som kommunalråd och oppositionsråd kommer att 
skriva under. Yttrandet kommer till kommunstyrelsen som ett 
informationsärende.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 78 forts.

Beslutsunderlag
Trafikplan T21 - Dialog mars 2020, handlingsid: Ks 2020.885.
Kopia av Bilaga - Åtgärdsförslag Trafikplan T21, handlingsid: Ks 2020.886.
Dialogfönster Trafikplan T21 Kommuner och Trafikföretag, handlingsid: Ks 
2020.884.
Trafikplan T21 - Dialog mars 2020 (ver2), handlingsid: Ks 2020.1033.
_________ 

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Leif Sandberg (C)
Sara Anheden (S)
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Trafikplan 2021 (T21) - dialogfönster utifrån föreslagna 
prioriteringar
Sydöstra Skånes kommuners synpunkter över Skånetrafikens förslag för T21 

Varje år genomför Skånetrafiken en genomlysning av den skånska kollektivtrafiken i syfte att 
skapa en bättre och mer attraktiv resa för de skånska resenärerna. Målsättningen är att 
skapa så många hållbara kollektiva resor som möjligt, med ett utbud som är relevant och 
avvägt efter de resandemönster och behov som finns.

Det trafikutbud som finns ska vara hållbart ur såväl ett miljö- som ett ekonomiskt 
perspektiv. Det som slutligen styr trafikutbudet i T21 är Region Skånes ekonomiska 
förutsättningar samt var det finns en reell efterfrågan på resor.

Under 2019 fick kommunerna möjlighet att yttra sig gällande justeringar i kollektivtrafikens 
utbud. Utgångspunkten var att prioritera trafik där det finns stor potential att nå 
regionfullmäktiges mål om ökad marknadsandel mot bilen, men också vidmakthålla ett bra 
basutbud i hela Skåne, givet att det finns efterfrågan.

Region Skåne har en regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030, ett dokument som 
alltför ofta åsidosätts när satsningar i kollektivtrafiken väl ska definieras.

I remissen för den regionala utvecklingsstrategin finns 6 målsättningar för utvecklingen. 
Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor, 
Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer, Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar 
resursanvändning, Skåne ska ställa om för att klara välfärden och Skåne ska vara globalt 
attraktivt.

Målsättningen Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet berör målsättningar att nyttja 
kulturen som drivkraft för utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i hela Skåne och ett ökat 
deltagande i kulturlivet bidrar till invånarnas välbefinnande och regionens utveckling. För att 
kunna delta och nyttja det utbud som finns behöver det vara tillgängligt med bland annat 
kollektivtrafik. Sydöstra Skåne erbjuder en stor variation av kultur och rekreation, men 
tillgängligheten med kollektivtrafik behöver förbättras. 

I målsättningen Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer, finns två målsättningar 
som definierar att Skåne ska dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur samt stärka 
tillgängligheten och binda samman Skåne. Målsättningar som är inriktade på att stärka den 
flerkärniga strukturen och mångfalden där infrastrukturen och kollektivtrafiken är central 
för att uppnå detta. 
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För att gynna flerkärnigheten har Region Skåne satt som mål att marknadsandelen för 
kollektivtrafiken ska uppgå till 40 % år 2030 samt att den geografiska tillgängligheten med 
kollektivtrafik ska utvecklas.

Sydöstra Skånes kommuner anser att utvecklingen går i fel riktning och att region Skåne 
snarare är på väg mot en fåkärnighet, med tyngdpunkt på den västra sidan än en förstärkt 
flerkärnighet. En utveckling som också bekräftas av den statistik som redovisas i region 
Skånes rapport “Hur har det gått i Skåne”. 

I förslaget för trafikplan 2021 finns 23 satsningar redovisade, av dessa finns en satsning i 
sydöstra Skåne. Några linjer inom stadstrafiken i Ystad får en ny tur 05:30 på morgonen. I 
övrigt saknar vi satsningarna på den östra sidan av Skåne. Presenterade åtgärder bemöter 
inte Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor och potentialen i sydöstra Skåne förbises. 
Här finns stora områden som antingen helt saknar kollektivtrafik utöver närtrafik eller som 
har mycket gles trafik. Kommunerna i sydöstra Skåne ser det som mycket angeläget att 
Skånetrafiken aktivt arbetar med att hitta lösningar för hur mindre orter och landsbygden 
kan vara tillgänglig med kollektivtrafik, trots relativt lågt kundunderlag. Viktigt att beakta är 
dock de stora variationerna över året då sydöstra Skåne lockar många besökare sommartid.

I sydöstra Skåne finns ett flertal större kollektivtrafikstråk som både förbinder de större 
orterna inom sydöstra Skåne med varandra och förbinder orterna med regionala kärnor i 
andra delar av Skåne. Hit hör både Skåneexpressen och andra starka stråk såsom Sjöbo - 
Ystad, Ystad - Trelleborg, Tomelilla - Ystad och Simrishamn - Ystad. För att dessa stråk ska 
vara ett attraktivt alternativ till bilen, för till exempel pendlare, behövs en utveckling av 
trafiken. 

Utmaningar och frågor som kvarstår att lösa för sydöstra Skånes del är de linjer som lyfts i 
tidigare synpunkter och dialoger med Skånetrafiken. Hit hör behovet av en tvärlinje i 
Simrishamns kommun samt kollektivtrafik inom upptagningsområdet för f.d. linje 308. Även 
andra flera andra större områden inom kommunerna står utan kollektivtrafik förutom 
närtrafik. 

Syftet med en tvärlinje i Simrishamns kommun är att binda samman inlandsorterna genom  
en starkare koppling till en större serviceort, förslagsvis Gärsnäs eller Smedstorp som 
erbjuder samhällsservice och anslutning till tåg. Idag saknas attraktiva möjligheter till 
kollektivtrafik för boende i inlandsorterna i jämförelse med kustorterna. Inom 
upptagningsområdet för f.d. linje 308 finns flera mindre byar, Sjörup, Vallösa och Snårestad, 
där boende fått avsevärd försämrad tillgänglighet, speciellt för de utan tillgång till bil såsom 
barn och unga och äldre. Området är beläget mellan Rydsgård och Svarte stationer så 
möjlighet finns att koppla orterna till någon av dessa stationer.
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I kommande trafikplaner bör utvecklingspotentialen för både nya och befintliga hållplatsläge 
lyftas upp och beaktas. 

För kommunerna i sydöstra Skåne – kommunalråd och 
oppositionsråd/oppositionsföreträdare från Ystads kommun, Simrishamns kommun, 
Tomelilla kommun och Sjöbo kommun

Kristina Bendz                      Leif Sandberg                    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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Åtgärdsförslag Trafikplan T21, inför dialogfönstret i mars 2020

Trafiksatsningarna rangordnas enligt "KTG" (kostnadstäckningsgrad), där den åtgärd som genomförs
först har högst KTG (Intäkt/Bruttokostnad). Åtgärderna Prio 1A genomförs först, enligt samma princip
med KTG.
KTG-värden med * , innebär att KTG-beräkningen inte går att räkna fram korrekt. Slutlig prioritering av
dessa åtgärdsförslag får hanteras separat.

Röd text i rad 3 är hänvisning till Huvudfilen (Skånetrafikens arbetsdokument).
Antal

åtgärder
Resor / tur

och dag

ID
Kolumn A

Trafikföretag Linje i Rebus
Kolumn F

Linje och linjesträckning
Kolumn G

Åtgärdsförslag
Kolumn N

Antal resor per år
Kolumn W

KTG
(intäkt/bruttokostnad)

Kommunförslag (JA/NEJ) Om Kommunförslag,
vilken kommun

Om Kommunförslag,
prio 1, 2, 3

Kommentar
Kolumn AI och BL

1 Arriva Sverige AB 604
Helsingborg - Linje 4 - Västergård - Helsingborg
C-Ramlösagården

Förtätning i högtrafik från 10-minuters till 7,5-minuterstrafik under vinter-
och hösttidtabellen.

37 162 24% NEJ

2 Bergkvarabuss AB 150 150 - Malmö - Hyllie - Tygelsjö - Vellinge Förbättrad turtäthet mot Malmö och Vellinge p g a kapacitetsskäl. (3 turer) 13 979 35% NEJ

41 Nobina Sverige AB 6
Malmö - Linje 6 - Klagshamn - Bunkeflostrand -
Videdal - Toftanäs

Förbättrad turtäthet på lördagar. Förslaget innebär 10 minuterstrafik mitt på
dagen mellan klockan 10 och 18, samt 20 minuterstrafik övrig tid.

50 000 35% NEJ

44 Nobina Sverige AB 33 Malmö - Linje 33 - Ön - Värnhem
P g a kapacitetsskäl köra ledbuss istället för normalbuss under hela
sommaren.

2 700 10% NEJ

52 Nobina Sverige AB 5
Malmö - Linje 5 - MalmöExpressen Västra
Hamnen - Stenkällan

Förbättrad turtäthet från 20- till 10-minuterstrafik mellan klockan 19.30 och
21.30.

48 303 36% NEJ

53 Nobina Sverige AB 5
Malmö - Linje 5 - MalmöExpressen Västra
Hamnen - Stenkällan

Förbättrad turtäthet på lördagar. Förslaget innebär 10-minuterstrafik mitt på
dagen mellan klockan 9 och 18.

29 260 36% NEJ

54 Nobina Sverige AB 7 Malmö - Linje 7 - Svågertorp - Ön
Förbättrat turutbud till 5-minuterstrafik på eftermiddagen på sträckan Ön -
Malmö C mellan klockan 14 och 18.

52 113 * NEJ Prio 1A

56 Nobina Sverige AB 35
Malmö - Linje 35 - Kvarnby - Toftängen -
Gustav Adolfs Torg

Förbättrad turtäthet från 15- till 10-minuterstrafik på vardagar mellan
klockan 9 och 14.

53 795 40% NEJ
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59 Nobina Sverige AB 520 520 - Klippan - Åstorp - Helsingborg
Utökning av turutbud under högtrafik på morgon och eftermiddag på
vardagar.

31 000 17% NEJ

93 Transdev Sverige AB 401 SkåneExpressen 1 - Kristianstad - Malmö Förbättrad turtäthet i högtrafik på eftermiddagar (1 dubbeltur). 6 129 22% NEJ Prio 1A

108 Transdev Sverige AB 401 SkåneExpressen 1 - Kristianstad - Malmö
Förbättrad turtäthet från 30- till 15-minuterstrafik under högtrafik från
Kristianstad på eftermiddagen (2 turer).

6 068 9% NEJ

122 Bergkvarabuss AB 545 545 - Kristianstad - Broby - Glimåkra - Osby 15-minuterstrafik på vardagar mellan klockan 9 och 14. 33 138 19% NEJ

123 Bergkvarabuss AB 545 545 - Kristianstad - Broby - Glimåkra - Osby En ny tur från Broby till Kristianstad cirka klockan 5 på vardagar. 3 488 33% NEJ

159 Arriva Sverige AB 602
Helsingborg - Linje 2 - Ödåkra/Berga -
Helsingborg C - Ättekulla/Råå

Förbättrad turtäthet under högtrafik på vardagar från 10- till 7,5-
minuterstrafik.

73 643 52% NEJ

215 Bergkvarabuss AB 771
Trelleborg - Linje 1 - Fagerängen - Centralen -
Albäckshallen

Förlängda öppettider från klockan 22 till 23 måndag-torsdag. 3 278 31% NEJ

216 Bergkvarabuss AB 772
Trelleborg - Linje 2 - Gislövs läge - Centralen -
Högalid

Förlängda öppettider från klockan 22 till 23 måndag-torsdag. 3 014 29% NEJ

217 Bergkvarabuss AB 545 545 - Kristianstad - Broby - Glimåkra - Osby En ny dubbeltur på helgen, mellan klockan 10 och 11. 7 194 64% NEJ

403 Transdev Sverige AB 130 130 - Lund - Åkarp - Malmö
Förbättrad turtäthet med 15-minuterstrafik på lördagar mellan klockan 13
och 19 mot Malmö.

7 862 89% NEJ
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405 Transdev Sverige AB 130 130 - Lund - Åkarp - Malmö
Förbättrad turtäthet med 15-minuterstrafik på lördagar mellan klockan 14
och 19 mot Lund.

5 405 73% NEJ

409 Transdev Sverige AB 169 169 - Lund C - Lund Brunnshög - Malmö
Förbättrad turtäthet med 7,5-minuterstrafik på vardagar mellan klockan 7
och 9 mot Lund.

13 388 13% NEJ Prio 1A

410 Transdev Sverige AB 169 169 - Lund C - Lund Brunnshög - Malmö
Förbättrad turtäthet med 10-minuterstrafik på vardagar mellan klockan 7-8
mot Malmö.

12 600 20% NEJ Prio 1A

415 Transdev Sverige AB 401 SkåneExpressen 1 - Kristianstad - Malmö
Förbättrad turtäthet från 30- till 15-minuterstrafik under högtrafik från
Malmö på eftermiddagen (2 turer).

5 056 16% NEJ

439 Nobina Sverige AB 166 166 - S Sandby - Lund - Staffanstorp Förbättrat utbud under högtrafik på morgon och eftermiddag. 17 750 * NEJ Prio 1A

440 Nobina Sverige AB 137 137 - Bjärred - Lund Förbättrat utbud under högtrafik på morgon och eftermiddag. 15 250 37% NEJ Prio 1A

442 Nobina Sverige AB 761
Landskrona - Linje 1 - Centrum - Stationen -
Koppargården

Snabbare restid genom sammanslagning av hållplatser med lågt resande. 11 300 * NEJ

445 Nobina Sverige AB 219 219 - Helsingborg - Rydebäck
Ny körväg i södra Helsingborg, med tillkommande hållplatser för linjen på
Planteringsvägen och Hästhagsvägen.

13 600 * NEJ
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447 Nobina Sverige AB 1
Malmö - Linje 1 - Elinegård - Jägersro -
Kristineberg

Förbättrat turutbud från 10- till 5-minuterstrafik mellan Gustav Adolfs torg
och Elinegård i högtrafik, mellan klockan 6 och 9 samt mellan klockan 14 och
18. 199 743 28% NEJ

450 Nobina Sverige AB 7 Malmö - Linje 7 - Svågertorp - Ön
Förbättrat turutbud under sommaren från 10-till 5 min trafik mellan klockan
11 och 18 mellan Malmö C och Ön. 10 249 18% NEJ

452 Nobina Sverige AB 31
Malmö - Linje 31 - Lindängen-Jägersro-Bulltofta-
Centralen-M hamnen

Förbättrat turutbud med 20-minuterstrafik under hela dagen. 0 * NEJ

453 Nobina Sverige AB 33 Malmö - Linje 33 - Ön - Värnhem

Förbättrad turtäthet från 10- till 7,5-minuterstrafik mellan klockan 7 och 9
på vardagsmorgnar och 14 och 18 på eftermiddagen. Förslag på förbättrat
turutbud, från 20- till 15-minuterstrafik mitt på dagen, mellan klockan 9 och
15.

542 555 43% NEJ Prio 1A

472b Bergkvarabuss AB 103 103 - Lund - Vellinge - Höllviken Ny 60-minuterstrafik på vardagar under sommaren. 9 373 31% NEJ

475 Bergkvarabuss AB 150 150 - Malmö - Hyllie - Tygelsjö - Vellinge Återinförande av turen efter klockan 23 från Malmö C på vardagar. 3 527 33% NEJ

628 Arriva Sverige AB 621
Helsingborg - Linje 21 - Berga ind.omr. -
Filbornaskolan Ö - Ramlösa stn

Ny körväg från Ramlösa Station till Högastensgatan via Landskronavägen
istället för Planteringsvägen.

2 500 * NEJ

639
640
641

Bergkvarabuss AB
781
783
784

Ystad - Linje 1 - Stationen - Västra Sjöstaden

Ystad - Linje 3 - Stationen - Backaskolan

Ystad - Linje 4 - Hedeskoga - Stationen

Ny tur ca 05:30 mot Ystad station. 3 724 34% NEJ

643 Vy Buss AB 734
Lund - Linje 4 - Gunnesbo - Botulfsplatsen - N
Fäladen

Ny linjesträckning på Fjelievägen enligt Trafikutredning Lund. 0 * NEJ

645 Vy Buss AB 736
Lund - Linje 6 - S:t Lars - Botulfsplatsen - Östra
Linero

Ny körväg via Ideon enligt Trafikutredning Lund. -28 324 * NEJ

655 Nobina Sverige AB 36 Malmö - Ny linje 36 Klagshamn - Hyllie
Ny linje 36 mellan Klagshamn och Hyllie. Linje 6 kortas samtidigt av så att
alla turer får sin ändhållplats i Bunkeflostrand.

286 780 38% NEJ
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657 Nobina Sverige AB 31
Malmö - Linje 31 - Lindängen-Jägersro-Bulltofta-
Centralen-M hamnen

Förbättrat turutbud mellan Jägersro och Lindängen mellan klockan 6 och
8.30 samt mellan klockan 15 och 18.

112 000 93% NEJ

545 Transdev Sverige AB 170
170 - Lund N Fäladen - Lund LTH - Malmö
Jägersro - Hyllie

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 170: Turtätheten på vardagar föreslås öka till minst 15-minuterstrafik.
6 825 11% JA Malmö 2

567 Nobina Sverige AB 132 132 - Löddeköpinge - Bjärred - Lomma - Malmö
Synpunkter från Lomma kommun:
Linjen bör få halvtimmestrafik mer än under högtrafik.

5 000 6% JA Lomma 2

572a Bergkvarabuss AB 771
Trelleborg - Linje 1 - Fagerängen - Centralen -
Albäckshallen

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommuns långsiktiga strategi är att med successiv utveckling nå
målsättningen att man vid varje avgång och ankomst med Pågatåg kan byta
till stadsbuss enligt följande prioriteringsordning:
Denna beräkning gäller punkt 1.
1. Öppettider under vardagar ökas så att stadsbuss finns till alla avgångar
och ankomster för Pågatåget. Detta innebär minst halvtimmestrafik kl. 05-
24, fredagar till kl. 01.
2. Halvtimmestrafik under lördagkvällar.
3. Ökade öppettider under lördagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.
4. Halvtimmestrafik under söndagar.
5. Ökade öppettider under söndagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.

7 317 12% JA Trelleborg 2

572b Bergkvarabuss AB 772
Trelleborg - Linje 2 - Gislövs läge - Centralen -
Högalid

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommuns långsiktiga strategi är att med successiv utveckling nå
målsättningen att man vid varje avgång och ankomst med Pågatåg kan byta
till stadsbuss enligt följande prioriteringsordning:
Denna beräkning gäller punkt 1.
1. Öppettider under vardagar ökas så att stadsbuss finns till alla avgångar
och ankomster för Pågatåget. Detta innebär minst halvtimmestrafik kl. 05-
24, fredagar till kl. 01.
2. Halvtimmestrafik under lördagkvällar.
3. Ökade öppettider under lördagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.
4. Halvtimmestrafik under söndagar.
5. Ökade öppettider under söndagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.

7 987 13% JA Trelleborg 2

572e Bergkvarabuss AB 771
Trelleborg - Linje 1 - Fagerängen - Centralen -
Albäckshallen

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommuns långsiktiga strategi är att med successiv utveckling nå
målsättningen att man vid varje avgång och ankomst med Pågatåg kan byta
till stadsbuss enligt följande prioriteringsordning:
Denna beräkning gäller punkt 3.
1. Öppettider under vardagar ökas så att stadsbuss finns till alla avgångar
och ankomster för Pågatåget. Detta innebär minst halvtimmestrafik kl. 05-
24, fredagar till kl. 01.
2. Halvtimmestrafik under lördagkvällar.
3. Ökade öppettider under lördagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.
4. Halvtimmestrafik under söndagar.
5. Ökade öppettider under söndagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.

12 736 29% JA Trelleborg 2
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572f Bergkvarabuss AB 772
Trelleborg - Linje 2 - Gislövs läge - Centralen -
Högalid

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommuns långsiktiga strategi är att med successiv utveckling nå
målsättningen att man vid varje avgång och ankomst med Pågatåg kan byta
till stadsbuss enligt följande prioriteringsordning:
Denna beräkning gäller punkt 3.
1. Öppettider under vardagar ökas så att stadsbuss finns till alla avgångar
och ankomster för Pågatåget. Detta innebär minst halvtimmestrafik kl. 05-
24, fredagar till kl. 01.
2. Halvtimmestrafik under lördagkvällar.
3. Ökade öppettider under lördagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.
4. Halvtimmestrafik under söndagar.
5. Ökade öppettider under söndagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.

19 168 37% JA Trelleborg 2

572i Bergkvarabuss AB 771
Trelleborg - Linje 1 - Fagerängen - Centralen -
Albäckshallen

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommuns långsiktiga strategi är att med successiv utveckling nå
målsättningen att man vid varje avgång och ankomst med Pågatåg kan byta
till stadsbuss enligt följande prioriteringsordning:
Denna beräkning gäller punkt 5.
1. Öppettider under vardagar ökas så att stadsbuss finns till alla avgångar
och ankomster för Pågatåget. Detta innebär minst halvtimmestrafik kl. 05-
24, fredagar till kl. 01.
2. Halvtimmestrafik under lördagkvällar.
3. Ökade öppettider under lördagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.
4. Halvtimmestrafik under söndagar.
5. Ökade öppettider under söndagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.

24 180 29% JA Trelleborg 2
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572j Bergkvarabuss AB 772
Trelleborg - Linje 2 - Gislövs läge - Centralen -
Högalid

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommuns långsiktiga strategi är att med successiv utveckling nå
målsättningen att man vid varje avgång och ankomst med Pågatåg kan byta
till stadsbuss enligt följande prioriteringsordning:
Denna beräkning gäller punkt 5.
1. Öppettider under vardagar ökas så att stadsbuss finns till alla avgångar
och ankomster för Pågatåget. Detta innebär minst halvtimmestrafik kl. 05-
24, fredagar till kl. 01.
2. Halvtimmestrafik under lördagkvällar.
3. Ökade öppettider under lördagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.
4. Halvtimmestrafik under söndagar.
5. Ökade öppettider under söndagar till alla avgångar och ankomster för
Pågatåget.

19 136 24% JA Trelleborg 2

584

Synpunkter från Båstads kommun:

Till dialogen anser kommunen att Skånetrafiken bör arbeta med att få
ordinarie trafik till Norrvikens trädgårdar och Apelrydsskolan, två
verksamheter som växer med fler besökare, fler elever och fler anställda.
Apelrydsskolan har etablerat en inriktning mot idrotten Padel och under
vinterhalvåret kommer eleverna behöva använda kollektivtrafik för att ta sig
till träning i centrala Båstad (padelbanor vid stationen alternativt vid Båstad
sportcenter). Det kommer till slutet av 2021 även finnas ett nytt elevhem vid
Norrviken med boende som kommer att vara i stort behov av kollektivtrafik,
även på helger. Beräknat 7 dt/vardag - helgtrafik sommar enligt dagens
upplägg.

10 000 14% JA Båstad 3

585 Nobina Sverige AB 525 525 - Båstad - Östra Karup

Synpunkter från Båstads kommun:

Linje 525 mellan Båstad och Östra Karup har för få avgångar, kommunen
önskar en fördubbling av avgångar för att kunna tillgodose företagen i Östra
Karup och de boende i samhället. Östra Karup är en av kommunens snabbast
växande orter med ett många arbetstillfällen och handel varför kommunen
anser att det finns ett potentiellt underlag av resande. Även här bör det
finnas en linje med tydlig koppling till stationen i Båstad, dagens hållplats är
något långt ifrån plattformarna (Båstad järnvägsbron). Beräkning bygger på
en fördubbling av dagens produktion.

4 408 10% JA Båstad 3

586 Ny linje Ny linje

Synpunkter från Båstads kommun:

Båstads kommun önskar att etablera en ny regionbusslinje mellan Östra
Karup - Entré Båstad - Båstads station - Hemmeslöv - Allarp -
Skummeslövstrand/Skottorp. Skälet är att vi ser mycket god potential för
resandeunderlag, längs sträckan berörs ca 3000-5000 personer till slutet av
2021 och på 10 års sikt kan antalet öka till 5000-8000 personer. Kommunen
har fört dialog med Laholms kommun som har samma intresse av linjen som
Båstad. Skånetrafiken är sedan tidigare informerad om förslaget och
kommunen anser sig ha fått positiva signaler kring linjen.

40 000 31% JA Båstad 3

637 Nobina Sverige AB 507 507 - Svenstorp - Munka Ljungby - Ängelholm

Synpunkter från Ängelholms kommun:

Utveckling av turutbudet på linje 507 bör ske på både vardagar och helger.
Linjen har haft en stark resandeutveckling, bland annat till följd av de turer
som Ängelholms kommun har köpt till. Skånetrafiken har tagit över två turer
som kvällar och två turer på helger till följd av att kostnadsteckningsgraden
varit hög. Kostnad beräknad på ett övertag av den trafik Ängelholm idag
köper till.

7 469 24% JA Ängelholm 3

Summa 1 862 828

Delsumma 1 862 828
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Åtgärdsförslag Trafikplan T21, inför dialogfönstret i mars 2020

Effektiviseringarna rangordnas enligt ”Resultat (kr) per år (netto)”, där den åtgärd som genomförs
först har högst Nettokostnad (Intäkt-Bruttokostnad)

Röd text i rad 3 är hänvisning till Huvudfilen (Skånetrafikens arbetsdokument). Antal
åtgärder

Resor / tur
och dag

ID
Kolumn A

Trafikföretag Linje i Rebus
Kolumn F

Linje och linjesträckning
Kolumn G

Åtgärdsförslag
Kolumn N

Antal resor per år
Kolumn W

Resultat (kr) per år
(netto)

Kommunförslag (JA/NEJ) Om
Kommunförslag,
vilken kommun

Kommentar
Kolumn AI och BL

43 Nobina Sverige AB 33 Malmö - Linje 33 - Ön - Värnhem
Uträtning av linjen vid Limhamn Centrum för att få en kortare restid. Linje 33
föreslås köra via Kalkbrottsgatan, istället för Järnvägsgatan. Det ger en
snabbare resa och avsevärt punktligare trafik.

15 000 542 508 NEJ
Börja trafikera enligt ny linjesträckning. När ny hållplats är byggd, angörs
denna.

249 Nobina Sverige AB 132 132 - Löddeköpinge - Bjärred - Lomma - Malmö
Borttagning av 1 tur från Löddeköpinge klockan 04:39 på vardagar på grund av
svagt resande. -818 174 020 NEJ

257 Nobina Sverige AB 138 138 - Landskrona - Löddeköpinge - Malmö Borttagning av 2 turer på vardagar på grund av svagt resande. -3 184 206 033 NEJ

258 Nobina Sverige AB 138 138 - Landskrona - Löddeköpinge - Malmö Borttagning av 2 turer på lördagar på grund av svagt resande. -899 37 792 NEJ

263 Bergkvarabuss AB 141 141 - Malmö - Svedala Borttagning av 1 tur på vardagskvällar från Malmö på grund av svagt resande. -1 250 55 066 NEJ

264 Bergkvarabuss AB 145 145 - Svedala - Trelleborg
Borttagning av 9 dubbelturer på lördagar och 5 dubbelturer på söndagar på
grund av svagt resande. (28 turer)

-1 944 206 712 NEJ

268 Bergkvarabuss AB 165 165 - Lund - Klågerup - Svedala
Borttagning av 3 turer på vardagar. Varannantimmestrafik på vardagskvällar
(2 turer) samt 1 morgontur på grund av svagt resande.

-1 391 277 512 NEJ

425 Transdev Sverige AB 402 SkåneExpressen 2 - Hörby - Lund
Ta bort 2 turer på söndagar mellan klockan  21 och 22 på grund av svagt
resande.

-800 41 540 NEJ Inte borttagning av sista turen.

433 Nobina Sverige AB 506 506 - Ängelholm - Helsingborg
Borttagning av hållplatser (Nya Vilhelmsfält, Välingevägen samt G:a Hasslarp)
för att snabba upp resan för mot Helsingborg.

5 000 279 764 NEJ

444 Nobina Sverige AB 762
Landskrona - Linje 2 - V. Fäladen - Centrum -
Guldängen

Ny körväg genom Karlslund. Förslaget ger en rakare och snabbare körväg
vilket upplevs som positivt för både  resandet och resenärerna.

5 000 357 473 NEJ

501 Nobina Sverige AB

209
218
219
220
251
297
298

209 - Helsingborg - Vallåkra
218 - Helsingborg - Landskrona
219 - Helsingborg - Rydebäck
220 - Höganäs - Helsingborg
251 - Helsingborg - Bjuv - Billesholm
297 - Helsingborg - Bårslöv - Ekeby
298 - Helsingborg - Bårslöv - Ekeby

Ny körväg via Tingshuset istället för GA torg i Helsingborg. Förslaget ger en
rakare och snabbare körväg in i Helsingborg och upplevs som positivt för både
resandet och resenärerna.

43 032 2 395 666 NEJ

629 Nobina Sverige AB
220
250

220 - Höganäs - Helsingborg
250 - Helsingborg - Bjuv - Billesholm - Ekeby

Ny körväg längs Ringstorpsvägen, direkt mellan Älvsborgsgatan - Olympia
Park. Förslaget ger en snabbare körväg in i Helsingborg och upplevs som
positivt för både resandet och resenärerna.

24 392 897 476 NEJ

Summa 82 138 5 471 562

Delsumma 82 138 5 471 562
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Åtgärdsförslag Trafikplan T21, inför dialogfönstret i mars 2020

Ej beräknade kommunsynpunkter

Röd text i rad 3 är hänvisning till Huvudfilen (Skånetrafikens arbetsdokument).

ID
Kolumn A

Linje i Rebus
Kolumn F

Linje och linjesträckning
Kolumn G

Åtgärdsförslag
Kolumn N

Kommun Kommentar

457 220 220 - Höganäs - Viken - Helsingborg

Synpunkt från Höganäs kommun:
o Turutbudet på linje 220 är bra. Om Skånetrafiken överväger utökat turutbud
mellan Höganäs och Helsingborg önskar Höganäs kommun att tillkommande turer
tillfaller linje 222.

Höganäs

458 222 222 - Mölle - Höganäs

Synpunkt från Höganäs kommun:
o Linjen saknas i underlaget.
o Behov av utökat turutbud, främst under högtrafik vardagar.

Höganäs

459 223 223 - Arild - Höganäs
Synpunkt från Höganäs kommun:
o Viktigt med bibehållen helgtrafik för exempelvis fritidsaktiviteter.

Höganäs

460 224
224 - Arild - Jonstorp - (Ingelsträde) - Mjöhult -
Hjälmshult

Synpunkt från Höganäs kommun:
o Vilken del av linjesträckningen ska ses över? Är det vändan inom Ingelsträde?
Kommunen gör tillköp på linjen för att skolbarn från Ingelsträde och Mjöhult ska
kunna resa med vanlig kollektivtrafik till skolan i Jonstorp. Av stor vikt att denna
möjlighet kvarstår.

Höganäs

461 225 225 - Ängelholm - Jonstorp - Höganäs
Synpunkt från Höganäs kommun:
o Önskemål om en snabbare förbindelse längs väg 112 som kan komplettera
befintlig linje 225.

Höganäs

507

Synpunkt från Landskrona kommun:
Annelöv-Kvärlöv
Landskrona stad har tidigare påpekat i remissyttrandet TFP 2020-2030 att
basutbudet behöver förtydligas och ses över ytterligare för att främja de mindre
orternas utveckling.
För Landskronas del är Annelöv—Kvärlöv med sammanlagt 721 invånare prioriterad.
Orten har idag ingen kollektivtrafikförsörjning och avståndet till närmaste hållplats
(stationen i Dösjebro) är mer än 2 km.

Landskrona

508 260 260 - Ekeby - Tågarp - Härslöv - Landskrona

Synpunkt från Landskrona kommun:
Linje 260 Skeppsbron-Härslöv-Ekeby

Skånetrafiken har i år 2019 gjort justeringar i trafikutbudet på linje 260 Skeppsbron-
Härslöv-Tågarp- Ekeby i Landskrona på genom att dra in tidig morgontur, och sista
kvällsturen. Landskrona anser att morgon och kvällstur ska återinförs på linje 260 till
Härslöv-Skeppsbron-Härslöv. Härslöv är en attraktiv ort utanför tätorten Landskrona,
här finns Gymnasieelever samt pendlare som är i behov av kollektivtrafik.

På sikt ser Landskrona stad en möjlighet att linje 260 skulle kunna trafikera stadens
stora utbyggnadsområde för bostäder och verksamheter öster om Landskrona
station.

Landskrona
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509

Synpunkt från Landskrona kommun:
Kollektivtrafikförsörjning Smörhålan och Torslundsvägen

Smörhålan och Torslundsvägen saknar kollektivtrafik.
Landskrona stad ser gärna att Skånetrafiken utreder möjligheten till att trafikera
Smörhålan
Utan att det sker på bekostnad av linje 260 som trafikerar bland annat Säby kyrkväg,
Säby Egnahemsvägen.
Här finns önskemål från de boende att få busstrafik till centrum. Vi har föreslagit en
cykelväg längs Vadensjövägen  i Trafikverkets och Regionens Cykelvägsplan som ett
komplement till kollektivtrafiken ut mot Smörhålan, men fått avslag från
Trafikverket.
Sammanlagt finns här ca 35 hushåll.

Landskrona

510

Synpunkt från Landskrona kommun:
Kollektivtrafik  Häljarp

Häljarp är en av de största och mest populära orterna utanför tätorten i Landskrona.
Det pågår en stor förtätning och flera detaljplaner är på gång. Landskrona stad ser
ett behov av en förtätad trafikförsörjning till och från Häljarp, med stadsbusstrafik
alternativt en utökning av Regionbuss linje 138.

Landskrona

511

Synpunkt från Landskrona kommun:
Kollektivtrafik till Ven

Kollektivtrafik till Ven ska upprätthållas. Region Skåne ska verka för att kollektivtrafik
till och från Ven kan upprätthållas, för möjligheten att bo på Ven och arbeta på
fastlandet samt för turistnäringen. För Landskronas del anser vi att det är nödvändigt
att även upprätthålla busstrafiken på ön.

Landskrona

512

Synpunkt från Landskrona kommun:
Kollektivtrafik Stadsbuss till Kronan

Verksamhetsområdet Kronan är beläget i anslutning till E6:an och är ett av våra stora
exploateringsområden i södra delen av Landskrona. Etableringen i området består av
verksamheter främst inom logistik, handel, snabbmat, detta innebär att många
arbetstillfällen har skapats och behovet av kollektivtrafik ökar på kort sikt.
Landskrona stad vill att Skånetrafiken utreder möjligheten till
kollektivtrafikförsörjning till Verksamhetsområdet  Kronan.

Landskrona

513

Synpunkt från Landskrona kommun:
Kollektivtrafik till södra Verksamhetsområdet

Verksamhetsområdet och hamnen i den södra delen av Landskrona saknar idag
kollektivtrafik. Landskrona stad vill att Skånetrafiken utreder möjligheten för en
busslinje genom området för att få fler att välja kollektivtrafiken vid arbetspendling.

Landskrona
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514 260 260 - Ekeby - Tågarp - Härslöv - Landskrona

Synpunkt från Landskrona kommun:
Kollektivtrafikförsörjning Öster om stationen, Utvecklingsområde

Öster om Landskrona station finns stadens stora framtida utbyggnadsområde för
bostäder och verksamheter. Landskrona stad vill att Skånetrafiken i ett tidigt skede
utreder hur området kan kollektivtrafikförsörjas.

En möjlighet kan vara att linje 260 i framtiden kör genom området från Säby
stationssamhälle till Österleden med angöring/hållplats till stationen österifrån.

Landskrona

515 764 Landskrona - Linje 4 - Borstahusen - Stationen

Synpunkt från Landskrona kommun:
Stadsbuss Linje 4 och 5

De åtgärdsförslag som Skånetrafiken föreslår i ”Översynen av trafikutbudet” när det
gäller helgturer på linje 4 och 5  ser kommunen som positivt om ”översynen”
handlar om en utökning av helgtrafiken.

Landskrona Ingen utökning av helgtrafiken är planerad i Trafikplan T21.

516

Synpunkt från Landskrona kommun:
Övrigt

Landskrona stad jobbar i en Trepartsamverkan inom Kollektivtrafiken. Detta innebär
att vi bevakar hur stadsbusslinjenätet i Landskrona kan utvecklas och byggas ut och
ge förslag på nya linjedragningar som motsvarar resbehovet då de nya stadsdelarna
blir verklighet, ett viktigt arbete som måste upprätthållas och följas upp
kontinuerligt.

Landskrona

517
Synpunkt från Kävlinge kommun:
Det totala antalet turer som inte minska på kommunens busslinjer. Kommunen är en
viktig pendlingskommun.

Kävlinge

518

Synpunkt från Kävlinge kommun:
Ny ÖP ska tas fram. Utredning för kollektivtrafik ska göras. Möjlighet med
samordning mellan skolskjuts och kollektivtrafik? Färdig våren 2020, och kommunen
önskas vidare dialog om utveckling av linjesträckningar och turtäthet.

Kävlinge

519

Synpunkt från Kävlinge kommun:
Kommunen tar gärna emot förslag på punktlighets- och framkomlighetsåtgärder -
för att kunna öka turutbudet. Kävlinge

520
Synpunkt från Kävlinge kommun:
Kommunen ser behov av fortsatt dialog hur busslinjer och turtäthet kommer att
påverkas och anpassas till Lommabanans och Söderåsbanans öppnande.

Kävlinge

521

Synpunkt från Kävlinge kommun:
På linjerna 126, 132, 134, och 138 anger ST att det kan göras eff.åtgärder i lågtrafik
och på helger. Kommunen anser att det är viktigt med goda möjligheter för resor
även på helger och kvällar, särskilt för fritidsaktiviter.

Kävlinge
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522
Synpunkt från Kävlinge kommun:
Kommunen anser att Hofterup och Ålstorp behöver bättre utbud på helgerna. Kävlinge

523

Synpunkt från Helsingborgs kommun:
Vi är mycket positiva till denna dialog som är viktig för att få en helhetsbild och en
gemensam syn på det framtida trafikutbudet både i Helsingborg och inom Familjen
Helsingborg samt i hela regionen. När det gäller stadstrafiken har vi precis gjort en
stor omställning i och med det nya linjenätet från sommaren 2019, med
Helsingborgsexpressen mm och att det i översynen behöver tas hänsyn till att det
kan ta tid för resenärerna att vänja sig vid sådana förändringar. Fliken med basfakta
som utgår från resande 2018 stämmer inte överens med hur linjerna går idag (2019)
fullt ut och år 2018 var dessutom ett år då det pågick stora vägarbeten vilket man
bör ha med sig när analyser görs på de siffrorna.

Vår utgångspunkt är att ha kvar utbudet i stadstrafiken till T21 eller utveckla det där
det är kapacitetsbrist och att under 2020 utvärdera det nya linjenätet. Att ha en
översyn av linjesträckningen igen på linje 3 förstår vi inte varför det finns med som
åtgärdsförslag då den linjen nyligen ändrades i och med det nya linjenätet 2019.

Vi behöver i den fortsatta dialogen ta fram och synliggöra vilka åtgärder som kan
göras till 2021 och vad de skulle få för konsekvenser så det blir tydligt vad som blir
konsekvensen av översynen. Det behöver också klargöras vad som är skillnaden
mellan en utvecklingsåtgärd och en effektiviseringsåtgärd.

Helsingborg

524

Synpunkt från Helsingborgs kommun:
När det gäller regionbusstrafiken har förslag, synpunkter och kompletteringar på
förslaget inte hunnits diskuterats gemensamt med de nordvästskånska
kommunerna.

Generellt kan vi ha synpunkter på neddragningar av utbudet som negativt kan
påverka våra medborgare, men då det inte är utrett exakt åtgärd mer än att en
översyn av utbudet ska ske så är det i detta läge svårt att ha konkreta synpunkter.

Vi önskar att det tydliggörs i vilka grupperingar och arenor som den fortsatta
dialogen ska ske framåt med t.ex. familjen Helsingborg. Här finns ingen upparbetad
tjänstemannagrupp för regionbusstrafiken utan det behöver klarläggas.

Helsingborg

525

Synpunkt från Helsingborgs kommun:

En generell synpunkt är att det som åtgärd vad gäller effektivisering nästan
uteslutande handlar om översyn av turutbudet och inte om hur man kan få fler
resenärer och öka kostnadstäckningsgraden med marknadsföring och med att
medvetandegöra busstrafiken som ett alternativ till bilen.

Helsingborg
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526

Synpunkt från Helsingborgs kommun:

Fortsatt arbete
I underlaget står det att samverkan huvudsakligen ska ske på tjänstemannanivå
inom ramen för det samarbete som finns etablerat mellan Skånetrafiken och de
skånska kommunerna, och det innebär för stadstrafikens i Helsingborgs del
Busskollsamarbetet vilket är ett inarbetat forum för denna typ av diskussioner. När
det gäller regionbusstrafiken i hela Skåne Nordväst har tiden varit lite för knapp att
till idag komma fram med konkreta förslag, synpunkter och kompletteringar
eftersom dessa frågor behöver samordnas mellan kommunerna också. Vi hoppas att
det kan bli mer klarlagt i den fortsatta processen i vilka forum dialog ska ske med
kommunerna gemensamt i nordvästskåne.

Helsingborg

527 545 545 - Kristianstad - Broby - Glimåkra - Osby

Synpunkt från Östra Göinge kommun:

Linje 545 är en viktig stomme i resandet i Östra Göinge. Det är en linje som fyller
många olika funktioner; resor som avser arbete, utbildning, fritid, kultur mm. Den
har därför rätta förutsättningara att utvecklas för ytterligare trafik.

Östra Göinge

528

Synpunkt från Östra Göinge kommun:

Om ett par år är det dags att lansera Superbusskonceptet och det är nödvändigt att
förberedelserna kring införandet nu går in i ett aktivt planeringsskede och att detta
synkroniseras med den fortsatta utvecklingen av linje 545.

Östra Göinge

529

Synpunkt från Östra Göinge kommun:

Under de närmaste åren kommer väg 19 att byggas om på sträckan Bjärlöv – Broby.
Det är därför nödvändigt att säkerställa att kollektivtrafiken inte lider skada genom
försämrat trafikflöde under ombyggnadstiden. En planering i god tid före byggstart
är därför viktig och att detta sker med inblandade parter.

Östra Göinge

530

Synpunkt från Östra Göinge kommun:

Kommunen har också för avsikt att bygga en ny busstation i Broby. Målsättningen är
att den preliminärt ska vara klar år 2022 och detta faktum kan i sin tur ha påverkan
både på linje 542 som 545.

Östra Göinge

531 542 542 - Sibbhult - Broby - Hässleholm

Synpunkt från Östra Göinge kommun:
Linje 542 utgör en viktig länk för resande mellan Östra Göinge och Hässleholm. Det
är en linje som måste synkronisera sin trafik med både linje 545 som med tågtrafiken
till och från Hässleholm. I synnerhet är det viktigt att finns en tydlig koppling söderut
mot Lund/Malmö då det möjliggör för medborgare att bo och verka inom området.
Tyvärr har den senaste tidtabellsjustering som gjordes i december 2019 inneburit att
restiderna mellan Malmö – Broby förlängts med cirka 35 minuter/dag. Det är mycket
angeläget att det snarast sker en justering som gör att restiderna kortas ner
ordentligt – risken är annars stor att anställda slutar sina anställning på grund av för
långa pendlingstider eller går över till köra med eget fordon.

Östra Göinge
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532 542 542 - Sibbhult - Broby - Hässleholm

Synpunkt från Östra Göinge kommun:
Linje 542 har potential att växa om synkroniseringen mot tågen blir bra. Därför är
det väsentligt att undvika neddragningar så att det även i fortsättningen finns
möjligheter att företa resor vid det som i dag benämns lågtrafik.

Östra Göinge

533 543 543 - Knislinge - Immeln - Arkelstorp

Synpunkt från Östra Göinge kommun

Linje 543 trafikerar Immeln, som har runt 300 invånare och dessutom passerar
Hjärsås som har drygt 200 invånare. Vidare används linjen också för våra
högstadieelever för att ta sig till och från skolan och kopplingen mot Arkelstorp är
också betydelsefull för resandeflödet. Sammantaget innebär detta att den fyller en
viktig funktion i denna del av vår kommun.

Östra Göinge

534

Synpunkt från Östra Göinge kommun:

Eftersom samtliga ovanstående linjer (542, 543, 545) används av våra högstadie- och
gymnasieelever är det mycket angeläget att turtätheten och tidtabellstider är väl
anpassade till skolverksamheten. Våra elever använder  dessa kort på fritiden och
därför är det nödvändigt att det finns ett tillfredsställande turutbud även kvällstid, i
synnerhet med tanke på att de ska kunna ta sig till olika fritids - och kulturaktiviteter.

Östra Göinge

539 134 134 - Löddeköpinge - Bjärred - Malmö

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 134: Det bör utredas om linjen kan mata till pågatågen på Lommabanan så att
linjen inte behöver köras in i Malmö.

Malmö

540

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 141 och 146: Linjerna föreslås vända på eller i närheten av Södervärn. Förslaget
kan innebära behov av gatuombyggnader.

Malmö Förslaget är inte aktuellt i Trafikplan T21.

541 144 144 - Ö Grevie - Anderslöv

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 144: Linjen avses förlängas från Östra Grevie till Persborgs station. Delad
finansiering av tillköpskostnaden mellan berörda kommuner och regionen bör vara
en utgångspunkt.

Malmö

543 150 150 - Malmö - Hyllie - Tygelsjö - Vellinge

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 150: ökat utbud med fler sena kvällsturer måndag-torsdag föreslås. Trafiken
föreslås även öka till 20-minuterstrafik måndag till lördag kl 9-14.

Malmö

544 151 151 - Malmö - Vellinge

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 151: Det bör undersökas om resurserna på denna linje kan användas mer
effektivt för att förstärka linje 150 och linje 300.

Malmö
Linjen planeras att läggas ned om några år. Detta grundar sig i att det är en
kompletterande linje som inte behövs när vi satsar på RSB-linje 100. Resurser från
denna linje föreslås överflyttas till linje 150.

546 300 300 - Hyllie - Vellinge - Falsterbo

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 300: Turtätheten på denna linje föreslås öka till minst 10-minuterstrafik för att
förbättra kopplingarna till tågtrafiken i Hyllie. Detta kan leda till en viktig avlastning
av linje 100 som är mycket fordons- och förarintensiv med långa omloppstider och i
huvudsak enkelriktade flöden.

Malmö Förslaget är inte aktuellt i Trafikplan T21.

23



547

Synpunkt från Malmö stad:

Planering av hållplatsåtgärderna för linje 3, 6 och 144 pågår för närvarande och
planeras föras upp till tekniska nämnden för objektsgodkännande under våren 2020.
Planering för de hållplatsåtgärder och gatuombyggnader som kan bli aktuella för
linje 1, 7, 32, 141 och 146 föreslås inledas under våren. Under förutsättning att dessa
förslag kommer med i Skånetrafikens fastställande av T21 föreslås att provisoriska
åtgärder vidtas inom nämndens ordinarie driftsbudget under hösten 2020 och att
permanenta åtgärder budgeteras inom investeringsramen för genomförande under
2021.

Malmö

548 4
Malmö - Linje 4 - Bunkeflostrand - Limhamn -
Segevång - Bernstorp

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 4: Linjen bör dras om via Neptunigatan, istället för Norra Vallgatan, så att
hållplats Anna Lindhs plats angörs.

Malmö
Förslaget är inte aktuellt då denna linje ska bli en MalmöExpressen och linjen
ingår i linjenätsutredningen. Avvakta arbetet med linjenätsutredningen.

549

Synpunkter från SÖSK:

Sydöstra Skånes kommuner vill ha tidseffektiv, tillgänglig och tillförlitlig
kollektivtrafik i sydöstra Skåne. Vi vill att människor ska känna förtroende för
kollektivtrafiken och kunna bo och bosätta sig i sydöstra Skåne och ändå kunna
pendla till och från starka arbetsmarknader.

Kommunerna anser inte att några turer ska tas bort eller reduceras. Många orter
saknar alternativ till likvärdig trafik och de boende blir då hänvisade till bland annat
bil. Speciellt hårt drabbas personer utan tillgång till bil, såsom barn och unga samt
äldre.

Det är inte en kommunal angelägenhet att föreslå konkreta åtgärder som ligger
inom uppdraget för Region Skåne och Skånetrafiken. Kommunerna saknar
förutsättningar och underlag, i form av tid för utredning och kostnader för annan
trafik än den som presenteras i Skånetrafikens underlag.

SÖSK

550 160 160 - Lund - Dalby - Veberöd - Sjöbo

Synpunkter fån SÖSK:
Linje 160:
Linjen är en av de prioriterade 10/18/3 -stråken med högt antal resande. Linjen är
den enda mellan Sjöbo och Lund som stannar i orterna mellan ändhållplatserna.
Många resenärer använder linjen för arbetspendling till och från Sjöbo, Lund, Dalby
och Veberöd, men det är även en viktig linje för gymnasieelever att ta sig till
Malenagymnasiet i Sjöbo.

SÖSK

551 190
190 - Trelleborg - Smygehamn - Skateholm -
Abbekås - Ystad

Synpunkter från SÖSK:
Linje 190:
Linjen passerar Svarte som är en ort som växer. I västra delen av Svarte byggs just nu
ett helt nytt bostadsområde med radhus, kedjehus och villor. Färdigt utbyggt
beräknas området innehålla ca 200 bostäder. Vid hållplats Gjuterigatan i västra Ystad
kommer inom kort två nya bostadshus uppföras med totalt 50 lägenheter. Ovan
nämnda byggprojekt stärker kundunderlaget till 190. Linjen har även funktion av
stadsbusslinje i de sydvästra delarna av Ystad, vilket blev speciellt viktigt sedan linje
3 försvann från västra Ystad.

SÖSK
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552 301 301 - Sjöbo - Ystad

Synpunkter från SÖSK:
Linje 301:
Stråket är av Region Skåne utpekat som ett kollektivtrafikstråk av delregional
betydelse och med Ystads roll som regional kärna är kopplingen mellan Sjöbo och
Ystad viktig. Linje 301 är idag den enda som går mellan Sjöbo och Ystad, det finns
ingen parallell trafik. Mellan Ystad och Sjöbo förekommer ett stort resande både för
skolresor, arbetsresor och fritidsresor. Viktiga aspekter att ta hänsyn till på helgen är
arbetspendling till sjukhuset i Ystad samt fritidsresor till handel och nöjen. Med det
nya stadsbussnätet i Ystad har linje 301 fått rollen som stadsbuss inne i Ystad och
täcker vissa områden som tidigare hade stadsbuss. Turutbudet för linjen måste
därför beakta att regionbussen även fungerar som stadsbuss.

SÖSK

553 337 337 - Tomelilla - Öja industriområde - Ystad

Synpunkter från SÖSK:
Linje 337:
En utveckling av linje 337 är positiv då det finns ett stort resandeunderlag mellan
Tomelilla och Ystad. Linjen används delvis även för lokalt resande inom Ystad då den
går genom Öja industriområde där det inte finns någon annan kollektivtrafik. Längs
linjens sträckning i Ystad pågår flera utbyggnader; bostäder och förskola och skola
för 550 elever inom Surbrunnsområdet samt verksamheter i Öja industriområde.
Utbyggnad av bostäder sker även inne i Tomelilla tätort, nära de bägge
hållplatslägena på Ystadsvägen. En översyn behöver göras av passningen mellan tåg
och busslinjerna 337 samt Skåneexpressen 4 på Ystads station. Idag innebär det ofta
långa väntetider på Ystads station, vilket påverkar resenärer på sträckan mellan
Tomelilla och Ystad (t.ex. boende i St Herrestad).

SÖSK

554 570
570 - Ystad - Borrby - Hammenhög -
Simrishamn

Synpunkter från SÖSK:
Linje 570
Linjen är betydelsefull ur ett delregionalt perspektiv och fyller funktion för
arbetspendling och skolelever mellan de mindre orterna i Ystad och Simrishamns
kommuner som saknar anslutning till tåg eller annan likvärdig kollektivtrafik . Linjen
används även som ett alternativ till tåget vid inställda avgångar mellan Ystad och
Simrishamn. Linjen tar idag ca 1 h och 5 minuter mellan Simrishamns station och
Ystads station jämfört med ca 40 minuter med bil. Det finns en stor
utvecklingspotential till att utveckla linjen för att få ner restiden, vilket förbättrar
konkurrensen mot bil. I västra delen av Nybrostrand byggs just nu ett helt nytt
bostadsområde. Färdigt utbyggt beräknas området innehålla ca 170 bostäder, vilket
stärker kundunderlaget till linje 570. Trafikverket arbetar med ett projekt som syftar
till att öka standarden på hållplatserna längs väg 9 där linje 570 trafikerar, en ökad
hållplatsstandard ökar även attraktiviteten att välja buss, men det förutsätter ett bra
turutbud.

SÖSK

555 574 574 - Brösarp - S:t Olof - Simrishamn

Synpunkter från SÖSK:
Linje 574:
Linjen är den enda trafiken som försörjer orterna i norra Simrishamns kommun som
inte är belägna längs kusten. Det är viktigt att en smidig koppling till Brösarp
förstärks, där byte till expressbuss kan ske. Även reserelationerna till Malmö/Lund-
regionen via Simrishamn eller Tomelilla behöver förstärkas för att uppnå en hållbar
arbetspendling.

SÖSK
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556 577 577 - Borrby - Skillinge - Brantevik - Simrishamn

Synpunkter från SÖSK:
Linje 577
Linjen utgör idag det enda alternativet att resa kollektivt från Skillinge och Brantevik
sedan Skånetrafiken drog in linje 578 i augusti 2019. Linjen fyller en viktig funktion
då den framförallt servar skolelever till Simrishamns tätort, men fungerar även som
en viktig anslutning för både arbets- och skolpendling i hela Skåne. Det finns idag ett
stort behov av att utöka turutbudet på linjen, bland annat med fler turer som bättre
anpassade efter skoloch arbetstider för att stärka pendling. Idag är turutbudet lågt
med ca 6 dubbelturer om dagen på vardagar. Skillinge tätort passerar på kort sikt
1000 invånare vilket ställer högre krav på en fungerande kollektivtrafik.

SÖSK

557 579 579 - S:t Olof - Tomelilla

Synpunkter från SÖSK:
Linje 579
Linjen är den enda som trafikerar Sälshög, Onslunda, Spjutstorp, Ekeröd och Sankt
Olof. Den ger förutsättningar för gymnasieungdomar längs stråket att ta sig till och
från gymnasiet i Ystad, genom att den kopplar till tåget i Tomelilla. Turutbudet är
glest idag med sex turer, att minska turutbudet skulle göra linjen än mindre attraktiv
och minska antalet resenärer på sträckan. Sträckan är enligt den nya
trafiksförsörjningsplanen ett lokalt viktigt stråk och ska då ha 7 dubbelturer per dag.

SÖSK

558

Synpunkter från SÖSK:
Ystad stadsbuss
I augusti 2019 genomfördes en större linjenätsomläggning i Ystad och samtliga
stadsbussar blev elbussar, vilket är mycket positivt för kommunen. För
stadsbussarna föreslås en utveckling för linje 1 vilket är positivt, men flera
effektiviseringar för linjerna 1, 2 och 4. Att redan så kort tid efter
linjenätsomläggningen föreslå effektiviseringar är anmärkningsvärt. Skånetrafiken
har under hela processen varit tydlig med att det tar tid innan det nya linjenätet får
önskade effekter.

SÖSK

559 781 Ystad - Linje 1 - Stationen-Västra Sjöstaden

Synpunkter från SÖSK:
Ystad stadsbuss, linje 1.

I V. Sjöstaden stärks kundunderlaget hela tiden eftersom utbyggnad av bebyggelse
pågår. En ny detaljplan förväntas antas under 2020 för ytterligare en etapp av
utbyggnader. En ny förskola och skola kommer också börja byggas inom kort. Den
förväntas ha hela Ystad som upptagningsområde.

SÖSK

560 782 Ystad - Linje 2 - Regementet - Stationen

Synpunkter från SÖSK:
Ystad stadsbuss, linje 2.

Stadsbuss 2 trafikerar Surbrunnsområdet och Regementsområdet, vilka båda är
utvecklingsområden i Ystad där nya bostäder och en ny skola byggs. I området finns
många målpunkter i form av arenan, bad, bowling och bio. Dessa är särskilt viktiga
målpunkter på lördagar och söndagar.

SÖSK
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561 784 Ystad - Linje 4 - Hedeskoga - Stationen

Synpunkter från SÖSK:
Ystad stadsbuss, linje 4.

Linje 4 har en helt ny linjesträckning och det tar därför tid innan resenärer hittar till
linjen. Längs linje 4 finns ett större område som håller på att byggas,
Trädgårdsstaden, som kommer att ha ca 400 bostäder när det är färdigt. Viss
inflyttning har skett.

SÖSK

562

Synpunkter från SÖSK:
Tvärlinjen Simrishamn

Syftet med linjen är att binda samman inlandsorterna i Simrishamns kommun med
en ny busslinje från norr till söder, med anslutning i en större serviceort som
erbjuder ett grundläggande kollektivtrafikutbud och samhällsservice. Förslag på
bytespunkter är Gärsnäs eller Smedstorp, där det finns ett serviceutbud och vidare
anslutning med buss eller tåg. Linjen skulle på sikt kunna bidra till en positiv
inflyttning till inlandsorterna där befolkningsutvecklingen idag i flera fall är
nedåtgående. Genom att arbeta med en hållbar tidtabell som är anpassad efter
arbetspendling och anslutning för vidare resa till Skånes tillväxtmotorer och
regionala kärnor. Även det delregionala såväl som lokala näringslivet gynnas genom
att invånarna erbjuds fler hållbara resmöjligheter. Infrastrukturgruppen i sydöstra
Skåne ser linjen som ett utvecklingsförslag som bör ingå i översynen samt i dialogen
inför det nya trafikavtalet.

SÖSK

563

Synpunkter från SÖSK:
Upptagningsområdet från fd linje 308

I augusti 2019 la Skånetrafiken ner linje 308 som gick Skurup-Skivarp-Snårestad-
Ystad. Området kring Sjörup, Snårestad och Marsvinsholm har nu ingen linjetrafik,
vilket har försämrat tillgängligheten avsevärt, speciellt för de utan tillgång till bil
såsom barn och unga och äldre. Ystads kommun ser behov av att Skånetrafiken, i
dialog med kommunen, ser över möjligheter att åter igen trafikera området.
Området är beläget mellan Rydsgård och Svarte stationer så en möjlighet skulle
kunna vara att mata trafik till någon av dessa stationer. Andra möjligheter skulle
kunna vara att se över om befintliga linjer i närområdet skulle kunna dras om,
exempelvis linje 302, 305 eller 307. Infrastrukturgruppen i sydöstra Skåne anser att
området bör ingå i översynen samt i dialogen inför det nya trafikavtalet.

SÖSK
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564

Synpunkter från SÖSK:
Linjenätsöversyn Sydöstra Skåne

I sydöstra Skåne finns stora områden som antingen helt saknar kollektivtrafik utöver
närtrafik eller som har mycket gles trafik. Kommunerna i sydöstra Skåne ser det som
mycket angeläget att Skånetrafiken aktivt arbetar med att hitta lösningar för hur
mindre orter och landsbygden kan vara tillgänglig med kollektivtrafik, trots relativt
lågt kundunderlag. Viktigt att beakta är dock de stora variationerna över året då
sydöstra Skåne lockar många besökare sommartid. Inför ny avtalsperiod ser vi behov
av att Skånetrafiken, i samverkan med kommunerna tittar på nya och alternativa
sträckningar för flertalet linjer och områden. I kommunerna finns redan idag starka
stråk och knutpunkter, antingen i form av tåg eller expressbussar, till vilka andra
linjer kan koppla. Vi ser det som mycket positivt att Skånetrafiken vill göra en
pilotstudie, troligtvis i Sjöbo-området. Det finns dock även många andra områden i
sydöstra Skåne som har behov av liknande försök.

SÖSK

565 539 539 - Osby - Lönsboda

Synpunkter från Osby kommun:
Linje 539
Möjlighet till hållplats Källssvedsvägen bör läggas norr om väg 15 istället och den
behöver vara trafiksäker. Detta kan innebära översyn av körvägen, som behöver
studeras.

Osby

566
Synpunkter från Osby kommun:
En tur mellan Osby, Visseltofta och Markaryd bör införas.

Osby

568 139 139 - Lund - Lomma
Synpunkter från Lomma kommun:
Linjen bör få utökad trafik, ej nerdragningar.

Lomma

569 134 134 - Löddeköpinge - Bjärred - Malmö
Synpunkter från Lomma kommun:
Linjen bör få utökad trafik, ej nerdragningar.

Lomma

570 137 137 - Bjärred - Lund
Synpunkter från Lomma kommun:
Linjen bör få utökad trafik, ej nerdragningar.

Lomma

571

Synpunkter från Skurups kommun:
Enligt kommunen berörs de relativt marginellt. Det enda de ser som berör dem är
linje 190 och där är det Ystad och Trelleborg som är de huvudsakliga berörda enligt
Skurup.

Skurup
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573

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
Den andra huvudstrategin för Trelleborg är att allt eftersom staden växer bör
linjenätet för stadsbuss utvidgas. Nya bostadsområden och ökad befolkning
möjliggör ett utvidgat linjenät. Nya bostadsområden i Södra och Östra Gränstorp
samt Östervång ger underlag för att dela och räta ut nuvarande sträckning mellan
Trelleborg C och Högalid. På sikt kan Västra Sjöstaden och Sjöstaden trafikeras med
stadsbuss.
I nya bostadsområden i norra Trelleborg, Östervång, Östra Gränstorp, Södra
Gränstorp och Västervång har hittills 96 bostäder blivit inflyttningsklara. I slutet av
2019 tillkommer 32 bostäder. Under 2021-2022 beräknas 310 nya bostäder, under
2023 50 bostäder och under 2024 100 nya bostäder. Totalt närmare 600 bostäder.
Trelleborgs kommun bedömer att underlag finns för diskussion om ny stadsbusslinje
till T21.

Trelleborg

Detta förslag bör lyftas in i en utvecklingsgrupp inom Trepartsamverkan för
Trelleborg. Inom gruppen kan förslaget analyseras och konkretiseras.

Förslaget blir inte aktuellt till T21 då det blir för kort om tid.

574

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
För de tre regionbusslinjer som har svag eller stagnerande resandeutveckling vill
Trelleborgs kommun att diskussionen utgår från åtgärder som kan göras för att öka
resandet, finns inte förutsättningar att öka resandet får ett reducerat turutbud i så
fall diskuteras.
De aspekter som bör finnas i en diskussion om åtgärder handlar om:
- En förlängning av 144 mellan Östra Grevie och Jägersro/Persborg.
- Planerad nybyggnation i Anderslöv med närmare 250 bostäder
- Planerad nybyggnation i Alstad
- Förbindelse Anderslöv-Skurup genom ny linje eller förlängning av befintliga
- Kommande gång- och cykelväg Alstad-Östra Grevie

Trelleborg

575

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
För de tre regionbusslinjer som har en stark utveckling bör nedanstående ingå i en
diskussion för hur linjerna kan utvecklas:
- Pågående och planerad nybyggnation av bostäder i Skegrie med totalt runt 200
bostäder.
- Fortsatt utveckling längs väg 9 med planerad bostadsutbyggnad i Smygehamn och
Beddingestrand
- Pendlarparkeringar kan anläggas för att möjliggöra kombinationsresor för boende
på landsbygden norr om väg 9

Trelleborg

Detta förslag bör lyftas in i en utvecklingsgrupp inom Trepartsamverkan för
Trelleborg. Inom gruppen kan förslaget analyseras och konkretiseras.

Förslaget blir inte aktuellt till T21 då det blir för kort om tid.
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576

Synpunkter från Trelleborgs kommun:
I kommundialogen vill Trelleborgs kommun prioritera de fortsatta diskussionerna i
följande ordning:
1. Analys av kollektivtrafiken i Trelleborg 2016-2019. Har vi samma bild av
utvecklingen? Vilket värde sätter Skånetrafiken på beslutet om avgiftsfri
kollektivtrafik för äldre och färdtjänstberättigade?
2. Vilka satsningar är Skånetrafiken beredda att göra om Trelleborgs kommun
beslutar att erbjuda alla invånare som går i grundskolan och gymnasieskolan en
Skolbiljett.
3. Hur kan vi tillsammans utveckla kollektivtrafiken i Trelleborg? Vilka satsningar och
åtgärder behöver kommunen göra för att möjliggöra denna utveckling?

Trelleborg

Detta förslag bör lyftas in i en utvecklingsgrupp inom Trepartsamverkan för
Trelleborg. Inom gruppen kan förslaget analyseras och konkretiseras.

Förslaget blir inte aktuellt till T21 då det blir för kort om tid.

577 165 165 - Lund - Klågerup - Svedala

Synpunkter från Svedala kommun:

För linje 165 föreslås en översyn av linjesträckning. För linje 165 Lund-Svedala
föreslås översyn av turutbud.
Kollektivtrafiken är strukturbildande och marknadsandelar och lönsamhet bör inte
vara den främsta prioriteringsgrunden vid översynen. Svedala kommun önskar att
översynen för linje 165 samordnas med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 108.
Svedala kommun ser gärna också ett samarbete vad avser utbyggnaden av
busshållplatserna på Stortorget i Svedala med anledning av Svedala stations
ombyggnad. Under 2020 planerar Svedala kommun att projektera ombyggnaden av
busshållplatsen vid Stortorget i Svedala för att möjliggöra utbyggnaden av Svedala
station. I det arbetet är det viktigt att kartlägga vilket behov av byten det finns till
tåget och mellan linjerna och vilka reglertider bussarna behöver i Svedala. Den
kartläggningen bör ingå i översynen för T21 och samordnas med projekteringen.
Synpunkterna som lämnades i samband med trafikförsörjningsprogrammet bör
också beaktas i de kommande studierna.
I Lund och Trelleborg är det viktigt med god kommunikation till sjukhus och andra
större skolor och arbetsplatser för vår medborgare. Ny hållplats söder om Aggarp,
liksom möjlighet till ”vinkhållplats” bör studeras. Turutbudet till Trelleborg är idag 1
timme, vilket bör utökas för att möjliggöra arbets- och skolpendling.

Svedala

Utredning rörande linjedragningar i Svedala startas upp. Förslaget blir inte
aktuellt till T21.

Omdragning av linje 145 och ny hållplats söder Aggarp kräver också en mindre
utredning i samarbete med kommunen. Blir inte aktuellt till T21.
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578 141 141 - Malmö - Svedala

Synpunkter från Svedala kommun:

För linje 141 Malmö - Svedala föreslås översyn av turutbud.
Kollektivtrafiken är strukturbildande och marknadsandelar och lönsamhet bör inte
vara den främsta prioriteringsgrunden vid översynen. Svedala kommun ser gärna
också ett samarbete vad avser utbyggnaden av busshållplatserna på Stortorget i
Svedala med anledning av Svedala stations ombyggnad. Under 2020 planerar
Svedala kommun att projektera ombyggnaden av busshållplatsen vid Stortorget i
Svedala för att möjliggöra utbyggnaden av Svedala station. I det arbetet är det viktigt
att kartlägga vilket behov av byten det finns till tåget och mellan linjerna och vilka
reglertider bussarna behöver i Svedala. Den kartläggningen bör ingå i översynen för
T21 och samordnas med projekteringen.
Synpunkterna som lämnades i samband med trafikförsörjningsprogrammet bör
också beaktas i de kommande studierna.

Svedala
Utredning rörande linjedragningar i Svedala startas upp. Förslaget blir inte
aktuellt till T21.

579 145 145 - Svedala - Trelleborg

Synpunkter från Svedala kommun:

För linje 145 Svedala-Trelleborg föreslås översyn av turutbud.
Kollektivtrafiken är strukturbildande och marknadsandelar och lönsamhet bör inte
vara den främsta prioriteringsgrunden vid översynen. Svedala kommun ser gärna
också ett samarbete vad avser utbyggnaden av busshållplatserna på Stortorget i
Svedala med anledning av Svedala stations ombyggnad. Under 2020 planerar
Svedala kommun att projektera ombyggnaden av busshållplatsen vid Stortorget i
Svedala för att möjliggöra utbyggnaden av Svedala station. I det arbetet är det viktigt
att kartlägga vilket behov av byten det finns till tåget och mellan linjerna och vilka
reglertider bussarna behöver i Svedala. Den kartläggningen bör ingå i översynen för
T21 och samordnas med projekteringen.
Synpunkterna som lämnades i samband med trafikförsörjningsprogrammet bör
också beaktas i de kommande studierna.

Svedala
Utredning rörande linjedragningar i Svedala startas upp. Förslaget blir inte
aktuellt till T21.

580 142 142 - Malmö - Bara - Klågerup

Synpunkter från Svedala kommun:

En åtgärdsvalsstudie har tagits fram för väg 841 mellan Bara och Malmö. Vägen är
smal och när linje 142 möter jordbruksfordon (som ofta förekommer) eller andra
tunga fordon uppstår problem. I Bara planeras för ny bebyggelse och behovet av att
kunna resa in mot Malmö bedöms öka. En gemensam avsiktsförklaring bör tas fram
för att ha en gemensam vision om infrastrukturstandarden på stråket.

Svedala

581

Synpunkter från Hässleholm kommun:

Längre fram i dialogen och processen tror vi oss kunna vara mer precisa kring
specifika reserelationers utveckling. Men vi kan redan nu konstatera att vi i nuläget
har svårt att se att det finns skäl att nedmontera eller försämra trafikutbud och
turtäthet i kollektivtrafiken i Hässleholms kommun.

Hässleholm
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582 505 505 - Torekov - Förslöv

Synpunkter från Båstads kommun:

Båstads kommun anser det vara mycket olyckligt att helgtrafiken dragits in till
Torekov där vi har flera aktörer som är beroende av kollektivtrafik, exempelvis Vård
och Omsorg, flera hotell samt verksamheter i hamnen riktade mot turism och
rekreation. Kommunen vill att Skånetrafiken ser över möjligheterna att återuppta
helgtrafik till Torekov, gärna riktat mot tågavgångar. Kommunen ser en stor
potential i möjligheten till resande främst om linjerna 523 och 505 blir mer
tidseffektiva och anpassade till Pågatåg och Öresundståg.

Kommunen är i stort sett positiv till ny dragning av linje 523 och 505 men ser
utmaningar med att kopplingen Hov-Västra Karup försvinner. I fortsatt arbete med
kollektivtrafiken önskar kommunen att Skånetrafiken beaktar problemet och
försöker hitta alternativa lösningar som är väl fungerande för de boende som
påverkas. Kopplingen i Grevie blir än viktigare för landsbygden när 505 och 523
riktas mot stationsorterna, det får inte bli för lång väntan vid byte till 504.

Båstad

Helgtrafiken återinförs enligt trafikförsörjningsprogrammet med 7 dubbelturer på
lördagar och 6 dubbelturer på söndagar för linje 505 från juni 2020.

Vi förstår vikten av kopplingen och har tagit med den i beräkningarna i den
linjenätsutredning som gjorts. I det förslag vi tagit fram kommer kopplingen Hov -
Västra Karup finnas kvar, men gå via Torekov istället för den raka vägen vi kör
idag. Resandet mellan dessa orter är idag mycket litet.

583 523 523 - Torekov - Rammsjö - Båstad

Synpunkter från Båstads kommun:

Kommunen är i stort sett positiv till ny dragning av linje 523 och 505 men ser
utmaningar med att kopplingen Hov-Västra Karup försvinner. I fortsatt arbete med
kollektivtrafiken önskar kommunen att Skånetrafiken beaktar problemet och
försöker hitta alternativa lösningar som är väl fungerande för de boende som
påverkas. Kopplingen i Grevie blir än viktigare för landsbygden när 505 och 523
riktas mot stationsorterna, det får inte bli för lång väntan vid byte till 504.

Båstad

Vi förstår vikten av kopplingen och har tagit med den i beräkningarna i den
linjenätsutredning som gjorts. I det förslag vi tagit fram kommer kopplingen Hov -
Västra Karup finnas kvar, men gå via Torekov istället för den raka vägen vi kör
idag. Resandet mellan dessa orter är idag mycket litet.

587

Synpunkter från Båstads kommun:

Under förberedelserna till svar till dialogen framkom även önskemål om att se över
koppling mellan Förslöv - Hjärnarp och Förslöv - Vejbystrand. Förslöv som stationsort
får inte underskattas i sin relation till en välbefolkad landsbygd.

Båstad Förslaget är inte aktuellt i nuläget, då bl a resandeunderlaget inte är tillräckligt.

589 733
Lund - Linje 3 - Nöbbelöv - Botulfsplatsen -
Linero

Synpunkter från Lunds kommun:

Stångby borde ha ett utbud med öppettider hela dagen så som övriga linjer med ett
turintervall på åtminstone 30 min i rusningstid, i likhet med andra orter med
stadsbusstrafik i Skåne. Mest effektivt vore att förlänga linje 3 enligt tidigare
upplägg. Detta kompletterar tåget samt matar även till stationen och gynnar således
tågresandet.

Lund
Linje 3 slutade trafikera Stångby från augusti 2019 på grund av mycket lågt
resande. Lunds kommun och Skånetrafiken har för närvarande dialog kring ett
införande av linje 21 (Stångby - Lund C).

590 160 160 - Lund - Dalby - Veberöd - Sjöbo

Synpunkter från Lunds kommun:

Tekniska förvaltningen kommer utöka antalet pendlarparkeringsplatser i Dalby och
Veberöd vilket sannolikt kommer bidra till större efterfrågan på linje 160 framförallt
under peaktider. Detta bör beaktas vid översyn av turutbud under rusningstid.

Lund Ingen förändring är planerad i Trafikplan T21.
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591 162 162 - Lund - Dalby - Genarp

Synpunkter från Lunds kommun:

Ett ökat turutbud för Genarp mot Dalby för matchande byte till exempelvis linje 160,
i peak och off-peak så väl som under helger ger bättre möjligheter för pendlingsresor
och fritidsresor vilka också är en stor del av marknadsandelsmålen.
Mer konkret kan linje 162 utökas med tidtabellslagda turer under mellantiden samt
utöka turer på eftermiddagen för skapa bättre trafik från och till Dalby. Även
helgerna bör ha bättre utbud förslagsvis 4-6 dubbelturer per helgdag På så vis når
denna trafik upp till basutbudet.
Fokuseras trafiken mellan Dalby och Genarp, istället för hela vägen till Lund kan den
även göras taktfast. Detta förutsätter bra matchning med linje 160.

Lund
Dialog med Lunds kommun pågår kring olika framtida förslag. Mer tid behövs för
utredning och politisk förankring.

592 545 545 - Kristianstad - Broby - Glimåkra - Osby

Synpunkter från Kristianstads kommun:

Förslaget från Skånetrafiken gällande linjen är en utveckling när det gäller
turutbudet vardagar och helger. Kristianstads kommun anser att en utveckling av
linjen är positiv.

Kristianstad

593 549 549 - Kristianstad - Färlöv

Synpunkter från Kristianstads kommun:

Förslaget från Skånetrafiken  gällande ovanstående linje är en effektivisering under
vardagar och helger. Kristianstads kommun anser att denna effektivisering är mycket
olycklig av flera anledningar, dels därför att den trafikerar det växande
handelsområdet Härlöv som inte har någon kollektivtrafik förutom ovanstående
linje, dels därför att Färlöv är ett utpekat område för exploatering av Kristianstads
kommun.

Kristianstad

594 549 549 - Kristianstad - Färlöv

Synpunkter från Kristianstads kommun:

Under höstens dialogmöte i Önnestad framkom även starka önskemål från de
boende i Färlöv om att få en senare avgång från Kristianstad till Färlöv på lördag
kväll.

Kristianstad

595 549 549 - Kristianstad - Färlöv

Synpunkter från Kristianstads kommun:

I dagsläget trafikerar inte linjen Önnestad, men att förlänga linje till Önnestad är
avgörande för ortens utveckling. Boende i Färlöv skulle då kunna ta sig till
tågstationen i Önnestad samtidigt som  Önnestadsborna skulle få ett alternativ till
kollektivtrafik de gånger tågen inte fungerar.

Kristianstad

596 545 545 - Kristianstad - Broby - Glimåkra - Osby

Synpunkter från Kristianstads kommun:

Om möjlighet finns till en utökning av linje 545 så den även trafikerar Älmhult skulle
det också ses väldigt positivt av Kristianstads kommun.

Kristianstad
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597 401 SkåneExpressen 1 - Kristianstad - Malmö

Synpunkter från Kristianstads kommun:

Förslaget från Skånetrafiken gällande linjen är en utveckling av turutbudet vardagar
och lördagar. Kristianstads kommun anser att en utveckling av linjen är positiv.

Kristianstad

598 401 SkåneExpressen 1 - Kristianstad - Malmö

Synpunkter från Kristianstads kommun:

Skånetrafiken föreslår även en effektivisering av turutbudet under söndagar och det
ställer sig Kristianstads kommun mer tveksam till. Skåneexpressen 1 är den enda
busslinje som går via Tollarp som är en av Kristianstads kommuns basorter. För att
kunna ta ställning i frågan om turutbudet på söndagar behöver Kristianstads
kommun ytterligare info angående tider, resandestatistik mm.

Kristianstad

599

Synpunkter från Hörby kommun:

Hörby kommun ser det som mycket problematiskt att Skånetrafiken valt att
genomföra förändringar i turutbudet som påverkar arbetspendlingen till det sämre.
Hörby kommun tror att detta hänger samman med det försämrade resandeantalet
då risken är att allt fler valt att övergå till att välja bilen framför kollektivtrafiken.
Hörby kommun vill åter igen påpeka att det försämrade turutbudet på kvällar har
försvårat för våra invånare att delta på fritids- och kulturaktiviteter.

Hörby kommun vill framhålla att kommunen redan blivit hårt drabbade genom den
förra turutbudsöversynen och vill därmed inte se ytterligare indragningar på
kommunens linjer.

Hörby

600 401 SkåneExpressen 1 - Kristianstad - Malmö

Synpunkter från Hörby kommun:

SkåneExpressen 1 och 2 är de två linjer som utnyttjas mest i kommunen och är en
oerhört viktig koppling till Malmö-Lund-regionen. Hörby kommun har genomfört
stora satsningar på ombyggnationer av centrum för att underlätta framkomligheten
för bussarna i Hörby tätort. Detta som ett led i diskussionerna om att utveckla
SkåneExpressen 1 och 2 till en del av det Regionala Superbusskonceptet.
Det är mycket viktigt för kommunen att linjen även i framtiden har en väl täckande
tidtabell, så även på kvällar och helger.

Hörby

601 402 SkåneExpressen 2 - Hörby - Lund

Synpunkter från Hörby kommun:

SkåneExpressen 1 och 2 är de två linjer som utnyttjas mest i kommunen och är en
oerhört viktig koppling till Malmö-Lund-regionen. Hörby kommun har genomfört
stora satsningar på ombyggnationer av centrum för att underlätta framkomligheten
för bussarna i Hörby tätort. Detta som ett led i diskussionerna om att utveckla
SkåneExpressen 1 och 2 till en del av det Regionala Superbusskonceptet.
Det är mycket viktigt för kommunen att linjen även i framtiden har en väl täckande
tidtabell, så även på kvällar och helger.

Hörby
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602 470 470 - Höör - Hörby

Synpunkter från Hörby kommun:

Kommunikationen mellan Hörby och Höör är en viktig länk som dels knyter samman
kommunens näst största ort Ludvigsborg till Hörby tätort men även kopplar
kommunens invånare till tågtrafiken.
Dock har kommunen sett att turutbudet på linjen succesivt försämrats genom
indragna turer. Sista turen från Hörby till Höör går kl. 17.32 och sista turen från Höör
till Hörby går kl. 18.01. Detta gör det knappt möjligt att arbetspendla med
kollektivtrafik längs sträckan. Det utestänger även boende i Ludvigsborg att kunna
delta på kvällsaktiviteter inne i Hörby tätort. Dagens turutbud är inte tillfredställande
och anses inte vara attraktiv att pendla med.
Kommunen önskar att Skånetrafiken ser över trafikutbudet för linjen för att
möjliggöra arbetspendling och deltagande i kvällsaktiviteter.

Hörby Trafikutbudet kommer att justeras.

603 330 330 - Hörby - Bjärsjölagård - Sjöbo

Synpunkter från Hörby kommun:

Hörby kommun har fått ta del av resandestatistik för linje 330 och sett att antalet
resande minskat mellan sep-nov 2018 respektive 2019 med -2,6 %. Detta tror
kommunen hänger samman med det försämrade turutbudet som skett på linjen.
Sista turen från Hörby till Sjöbo avgår kl. 21.04, vilket är bra. Däremot går sista turen
från Sjöbo till Hörby kl. 18.15 vilket kommunen anser är för tidigt. En senare tur
tillbaka till Hörby borde finnas tillgänglig för att underlätta exempelvis för
kvällsaktiviteter.

Hörby

604 330 330 - Hörby - Bjärsjölagård - Sjöbo

Synpunkter från Hörby kommun:
Östraby busshållplats
Hörby kommun har under en längre tid arbetat med att försöka förbättra
tillgängligheten till Östraby busshållplats. Östraby busshållplats är belägen längs väg
13. Befintlig busshållplats anses vara otillgänglig och vägen till busshållplatsen
upplevs som otrygg. För att nå hållplatslägena måste passagerarna gå 200-350 meter
i vägrenen längs väg 13. För att åka i södergående riktning måste även väg 13
passeras, som i dagsläget saknar säkra övergångar.
Hörby kommun har tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket sett över
hållplatsläget och tagit fram två förslag till hur hållplatserna skulle kunna utvecklas.
1. Ombyggnation av befintligt hållplatsläge med en ny anslutning från Östraby.
2. Flytt av befintligt hållplatsläge norrut till infarten mot Östraby.

Hörby kommun önskar dock att ett tredje alternativ utreds i frågan innan
kommunen går vidare till beslut om vilken inriktning som kommunen önskar gå
vidare med. Kommunen vill utreda möjligheten till att linje 330 går in i Östraby med
en busshållplats vid Östraby kyrka. Bussen vänder sedan exempelvis på kyrkans
parkering för att sedan köra ut på väg 13 igen.
Hörby kommun tror att denna åtgärd kommer att bidra till ett ökat resandeunderlag
samt att busshållplatsens placering blir trafiksäkrare för resenärerna då den inte är
placerad längs väg 13. Resenärerna behöver inte heller korsa väg 13 för att nå
hållplatsläget på motsatt sida.

Hörby
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605 474 474 - Hörby - Eslöv

Synpunkter från Hörby kommun:

Hörby kommun har även här fått ta del av resandestatistik för linje 474 och sett att
antalet resande minskat mellan sep-nov 2018 respektive 2019 med -9,9 %. Jämför vi
tidtabellerna mellan 2018 och 2019 har turutbudet på linjen drastiskt försämrats.
Åter igen har indragna turer gjort det svårare att arbetspendla då sista turen från
Hörby till Eslöv går kl. 17.07 och från Eslöv till Hörby kl. 17.50. Det minskade
resandeantalet tror kommunen hänger samman med detta. Det gör det även svårare
för våra invånare att kunna delta på kvällsaktiviteter på andra orter.

Hörby Trafikutbudet kommer att justeras.

606

Synpunkter från Hörby kommun:
Skolpendling:
Hörby kommun saknar ett eget gymnasium varav kommunens ungdomar måste
transportera sig till gymnasium i andra kommuner. Här utgör kollektivtrafiken en
mycket viktig grund för att de ska kunna ta sig till skolan. Det är därför viktigt att
turtätheten och tidtabellstiderna är väl anpassade till skolverksamheten.

Hörby

607

Synpunkter från Hörby kommun:
Närtrafikområden:

Hörby kommun har en stor landsbygd och har i dagsläget tre närtrafikområden.
Utöver det basutbud av turer som Skånetrafiken erbjuder köper Hörby kommun till
ytterligare 195 turer i veckan.
Hörby kommun skulle vilja undersöka möjligheten att kommunen delas in i fler
närtrafikområden. Kommunen har undersökt hur det ser ut i många andra
kommuner i Skåne och kan konstatera att samtliga har fler närtrafikområden
fördelat på en mindre yta. Detta för att kunna ge kommunens invånare tillgång till
ännu bättre kollektivtrafik.

Hörby

608

Synpunkter från Eslövs kommun:

Det har förts diskussioner om de linjer som berör kommunen, och de finns inte med
i utsänt underlag. Därför har vi inte inkommit med något, för det finns inte mycket
att tillägga.
De linjer som berör oss i underlaget är Skåneexpressen 1 och 2 men endast indirekt -
"våra" hållplatser passeras på vägen. Där skriver ni att ni ska ha en översyn av
turutbudet, och det är svårt att ta ställning till för oss eftersom det är tämligen vagt.
Vi ser att Hurva och Gårdstånga bör och kommer få en större betydelse som
bytespunkter från bil till buss och därmed ser vi att trafiken bör stärkas på sikt. Dessa
hållplatser kommer att bli kollektivtrafiknaven i kommunens östra delar och där har
vi som bekant glest med kollektivtrafik idag, så jag tror att ni förstår att vi inte är
positivt inställda till att begreppet "översyn turutbud" skulle innebära en försämring.

Men vi har inget förslag, utan detta får diskuteras vid kommundialogerna i vår.

Eslöv
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609 511 511 - Ängelholm - Örkelljunga - Hässleholm

Synpunkter från Örkelljunga kommun:

Kommunen önskar ingen effektivisering på linjen. Busslinjerna är mycket viktiga för
kommunen eftersom det saknas tågförbindelser, och ett minskat turutbud av denna
linje skulle vara förödande.

Örkelljunga I nuläget finns inga planer på effektivisering.

610 410 SkåneExpressen 10 - Örkelljunga - Helsingborg

Synpunkter från Örkelljunga kommun:

Kommunen önskar att linjen trafikerar gamla vägen mellan Örkelljunga och
Markaryd, så att de norra orterna får direktförbindelse med Helsingborg.

Örkelljunga

611

Synpunkter från Åstorps kommun:

För Åstorps del så har vi ingen synpunkt på att vi ser över busslinjerna och
turtätheten i enlighet med redovisningen i den bifogade excellen men skulle önska
vidare dialog om hur man mer specifikt ser på förändringarna per busslinje. Vi
upplevde att det var svårt att skaffa sig en tydlig bild av hur upplevelsen av
busslinjerna var utifrån statistiken och därmed lite svårt att komma med egna
konkreta förslag på förändringar.

Hoppas det var svar på er frågeställning, vi tar gärna en dialog framåt, och deltar i
det kommande fortsatta arbetet.

Åstorp

612

Synpunkter från Höörs kommun:
Det enda åtgärdsförslaget som jag hittar som berör oss är för Skåneexpressen Hörby.

Som jag skrev i mailet hittar jag inget åtgärdsförslag för Ringbussarna eller linje 469
och 470 så jag hoppas att det innebär att det inte är aktuellt med några försämringar
på de linjerna.

Höör

613

Synpunkter från Staffanstorps kommun:

Vi hade inget att erinra på trafikutbudet.
Enligt kommunens kontaktperson är det inga samtal eller klagomål om busstrafiken
så de har svårt att komma med något konkret.

Staffanstorp

614 243 243 - Röstånga - Svalöv

Synpunkter från Svalövs kommun:

Kommunen önskar en ökad turtäthet mellan Svalöv och Röstånga under vardagar
och helger. Framförallt då Söderåsbanan har öppnat för persontågstrafik.

Svalöv Översyn görs i samband med Söderåsbanans färdigställande.

615 230 230 - Billesholm - Svalöv - Teckomatorp
Synpunkter från Svalövs kommun:

Kommunen önskar en översyn av linjen så att byte och väntetid i Bjuv tas bort.
Svalöv Översyn görs i samband med Söderåsbanans färdigställande.
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616

Synpunkter från Svalövs kommun:

Kommunen önskar att tidigare linje Svalöv-Kävlinge återinsätts. Linjen går förbi en av
kommunens största företag, Vidinge Grönt AB.

Svalöv

617

Synpunkter från Svalövs kommun:

Kommunen önskar att möjligheten att öppna en busslinje Röstånga-Kågeröd ses
över, bl a med förbättrade möjligheter att ta sig till Söderåsens nationalpark.

Svalöv

618 260 260 - Ekeby - Tågarp - Härslöv - Landskrona
Synpunkter från Svalövs kommun:

Fler turer på helgerna med linje 260 Svalöv-Landskrona önskas.
Svalöv I nuläget finns inget resandeunderlag för helgtrafik.

619
Synpunkter från Svalövs kommun:

Önskemål att tidtabeller inte ändras under pågående läsår.
Svalöv

620 243 243 - Röstånga - Svalöv

Synpunkter från Svalövs kommun:

Önskemål om specifikt tillägg till generell förbättring av turtätheten. M-F kl 15.11,
17.11 och runt kl 21.00 (M-F, S) från Svalöv till Röstånga.

Svalöv
Det finns avgångar från Svalöv klockan 15:28 och 17:28. Klockan 22:15 finns en
anropsstyrd tur.

621 230 230 - Billesholm - Svalöv - Teckomatorp

Synpunkter från Svalövs kommun:

Önskemål om senarelagda turer under vardagar och helger mellan Kågeröd och
Billesholm, i båda riktningar men i första hand från Kågeröd. Specifikt tillägg klockan
16.35 från Teckomatorp till Kågeröd.

Svalöv Översyn görs i samband med Söderåsbanans färdigställande.

622

Synpunkter från Vellinge kommun:

På de linjer som finns i excelfilen under fliken Söderslätt vill Vellinge kommun ha
oförändrade trafik förutom i de fall där resandet är av sådan karaktär att det krävs
en utökning av turtätheten eller liknande.

Vellinge

623

Synpunkter från Vellinge kommun:

Inom Vellinge kommun finns det brister i tvärgående kommunikationer inom
kommunen, framförallt mellan de västra delarna av Vellinge kommun och Vellinge
tätort samt i kopplingen till närliggande målpunkter i Malmö stad från Arrie och
Gessie Villastad. Även om det är svaga stråk så behöver det finnas
utvecklingsmöjligheter för dessa som inte förutsätter kommunalt tillköp.

Vellinge

624

Synpunkter från Vellinge kommun:

Vellinge kommun skulle gärna se att ambitionen höjs för kollektivtrafik i svaga stråk
nära tillväxtmotorerna samt att man ser på nya lösningar i dessa stråk som trafik
med mindre bussar ex 16 personers buss.

Vellinge
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625

Synpunkter från Bromölla kommun:

Kommunen är positivt inställda till att deras busslinjer finns med i förslagen och att
dessa kommer att ses över. De menar på att vi behöver effektivisera turutbudet, för
att kunna erbjuda bättre kollektivtrafik även på landsbygden, att utöka antalet turer
och att utsträcka öppettiderna innebär att det kan finnas större möjligheter att
bättre möta behovet av arbets- och gymnasiependling.

Bromölla

626 558
558 - Kristianstad - Fjälkinge - Bromölla -
Nymölla

Synpunkter från Bromölla kommun:

I utskicket saknar kommunen linje 558 Kristianstad – Bromölla, hur ser planen ut
där? Det är även en sträcka som går genom en av kommunens byar och
effektivisering är även efterfrågad där, då koppling till Kristianstad, som är deras
tillväxtmotor, med buss viktig för utveckling av kollektivresandet samt utveckling för
hela kommunen.  Besöksnäringen är en viktig del av det skånska näringslivet. I detta
sammanhang finns det betydande klimatvinster om allt fler använder sig av
kollektivtrafik för att ta sig till olika besöksmål.

Bromölla

632 225 225 - Ängelholm - Jonstorp - Höganäs

Synpunkter från Ängelholms kommun:

Det är av stor vikt att Ängelholms kommun är delaktiga i dialogen kring linje 225
även om den ligger utanför avtal för Nordväst.

Ängelholm Synpunkten finns med i arbetet inom Familjen Helsingborg.

633

Synpunkter från Ängelholms kommun:

För busslinjerna i Ängelholms kommun var resandet 2018 tyngt av flertalet
omfattande trafikomläggningar. Vi vill också poängtera att det till T18 gjordes en
förändring gällande linjesträckning på linje 3 som medförde att en stor resandeandel
flyttades till linje 4, en linje som Ängelholms kommun köper till.

Ängelholm

634

Synpunkter från Ängelholms kommun:

I trafikförsörjningsprogrammet 2020-2030 finns en målsättning om att en
marknadsandel på 40 %. För att åstadkomma detta behöver de svagare delarna av
trafiksystemet få en bättre standard. De svaga stråken behöver istället ha en tydlig
ambitionsnivå, det får absolut inte vara lägre än dagens nivå utan behöver vara
högre. Ängelholms kommun anser att basutbudet i trafikförsörjningsprogram 2020-
2030 är för lågt och att försämra turutbudet är ett steg i fel riktning gentemot målet
om ett ökat hållbart resande samt ökad marknadsandel. Några
effektiviseringsåtgärder anser vi därför inte vara motiverade.

Ängelholm

635

Synpunkter från Ängelholms kommun:

Ängelholms kommun anser inte att några ändringar av turutbudet för stadstrafiken
bör vidtas utan att resultatet av linjenätsöversynen ska inväntas.

Ängelholm Ingen förändring är planerad i Trafikplan T21.
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636 506 506 - Ängelholm - Helsingborg

Synpunkter från Ängelholms kommun:

För regionbusstrafiken är utveckling av 506 motiverat utifrån befintliga
kapacitetsskäl och inför ökat resandeantal vid kommande dubbelspårsutbyggnad.
Ett utökat utbud för linje 506 under alla veckans dagar i kombinerat med
ersättningsbussar skapar förutsättningar för att behålla resandet med
kollektivtrafiken under dubbelspårsutbyggnaden. Utbyggnaden av
verksamhetsområde för logistik och e-handel i Norra Varalöv skapar sedan
förutsättningar för att behålla det turutbudet även efter dubbelspårsutbyggnaden.

Ängelholm Olika lösningar studeras.

638

Synpunkter från Ängelholms kommun:

Inom Familjen Helsingborg finns det en samlad bild av att stråket mellan Ängelholm
och Höganäs ska stärkas. Detta ska ske genom en ny linje som har en gen
linjedragning och få stopp. Ängelholms kommun anser inte att några
effektiviseringsåtgärder ska vidtas för linje 225 utan istället att en dialog om ny linje
bör föras mellan berörda kommuner och Skånetrafiken.

Ängelholm Synpunkten finns med i arbetet inom Familjen Helsingborg.

642

Synpunkter från Svedala kommun:

I samband med trafikförsörjningsprogrammet togs fram, lämnande Svedala kommun
synpunkter på trafikutbudet. Dessa bör studeras i översynen.

Allmän kollektivtrafik till Sturups flygplats önskas som ett komplement till
flygbussarna. Man ska även kunna vara påstigande på sträckans alla hållplatser från
Sturups flygplats till slutdestinationen. Hänvisar till genomförd ÅVS Förbättrad
hållbar tillgänglighet till Malmö Airport.

Så länge som E65:an inte är ombyggd bör en pendelbuss mellan Malmö-
Skurup/Ystad utvecklas. Det är mycket köer och trafikolyckor på sträckan.
Privattrafiken är huvudorsaken till detta. Vi uppfattar inte att en sådan pendelbuss
skulle konkurrera med tåget, eftersom målpunkterna skulle vara annorlunda, utan
det skulle istället vara övergång från bilism till buss.

Möjligheten att upprätta minibuss-linjer längs mindre trafikerade sträckor mellan
mindre-medelstora orter och under starka pendlingstider kunde vara intressant att
studera närmare.

Svedala Förslaget är inte aktuellt i Trafikplan T21.
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658

Synpunkter från Byalagsrådet i Ystad kommun
1. Matartrafik till och från järnvägsstationerna är att föredra och bör vara framtidens
huvudgrepp för att tillgodose befolkningens kollektivtrafikbehov på landsbygden.
För Ystads kommun betyder det matartrafik till Svarte, Rydsgård och Köpingebro.
2. Busslinjerna bör ha prioritet att passera genom byarna och dess tätare bebyggelse
jämfört med andra mer traditionella linjesträckningar med huvudsaklig hänsyn till
slutdestinationerna, exemplifierat av buss 190, som i stället skulle kunna passera 4-5
byar strax norr om väg 9 väster om Svarte, i varje fall varannan tur. Se bifogade Ppt-
bilder framtagna av åldermannen i Snårestad Byalag, Henning Wittmeyer.
3. För att stimulera kollektivtrafiken måste man öka turtätheten, som så
framgångsrikt gjorts med Pågatågen, i stället för att glesa ut den eller t.o.m. lägga
ner linjer såsom buss 308, vilket ju är helt kontraproduktivt, för att få ökad
tillströmning till klimatsmart kollektivtrafik så att flera kan ta bussen till närmaste
tågstation, kanske då med mindre bussar och i framtiden självkörande bussar.

Ystad

536

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 1 och 32: En omläggning av linjerna genom Oxie så att Oxie station kan angöras
bör genomföras så tidigt som möjligt. Malmö stad är beredda att ordna nödvändiga
provisoriska hållplatser för detta samt att skyndsamt starta planering för
permanenta hållplatser. Vidare bör hållplats Södervärnsplan åter angöras av linje 1
eftersom avstånden mellan hållplatserna Södervärn och Lantmannagatan är mycket
långt.

Malmö Frågan hanteras i trepartssamverkan med kommunen.
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Synpunkt från Malmö stad:

Linje 3 och 6: Malmö stad planerar byggnation av hållplats på Pildammsvägen som
kan användas för linje 3 och för linje 6 vid en eventuell omledning av denna.
Hållplatsen medför minskade parkeringsmöjligheter längs Pildammsvägen och är
därför beroende av att parkeringsmöjligheterna inom SUS-områdets västra delar
förbättras, förslagsvis genom anläggande av ett parkeringshus.

Malmö Frågan hanteras i trepartssamverkan med kommunen.

538 7 Malmö - Linje 7 - Svågertorp - Ön

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 7: Tidigare planerad hållplats vid Saluhallen på Neptunigatan föreslås tas i bruk
för uppehåll med linje 7. Kollektivtrafiken till Limhamns sjöstad behöver förbättras
och en gemensam översyn av hållplatser och körväg föreslås.

Malmö Frågan hanteras i trepartssamverkan med kommunen.
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542a 148 148 - Malmö - Torup

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 148: Kollektivtrafiken mellan Malmö och Torup behöver förbättras. Ökad
turtäthet på helger samt införande av trafik på vardagar föreslås. Malmö stad önskar
inleda dialog med regionen om delad finansiering för denna utbudsökning.

Scenario a: Lördags- och helgdagstrafiken utökas med ytterligare två dubbelturer
mellan 15 mars och början av november (till och med allhelgonahelgen). Dessutom
trafik med 7 dubbelturer på vardagar under lågtrafik (klockan 10-15 och 18-20)
under perioden 15 mars-början av november (till och med höstlovet)

Malmö

542b 148 148 - Malmö - Torup

Synpunkt från Malmö stad:

Linje 148: Kollektivtrafiken mellan Malmö och Torup behöver förbättras. Ökad
turtäthet på helger samt införande av trafik på vardagar föreslås. Malmö stad önskar
inleda dialog med regionen om delad finansiering för denna utbudsökning.

Scenario b: Utöver scenario i åtg. id 542a, dessutom trafik med 3 dubbelturer på
vardagar mellan klockan 15-18 under perioden 15 mars till början av november (till
och med höstlovet) samt trafik med 5 dubbelturer under lågtrafik på vardagar under
jullov och sportlov.

Malmö
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     Hässleholm 2020-03-05 
 
 

Trafikplan 2021 – Dialogfönster utifrån föreslagna prioriteringar 

(inkl Bilaga - Åtgärdsförslag Trafikplan T21) 
 
 
Varje år genomför Skånetrafiken en genomlysning av den skånska kollektivtrafiken i syfte att skapa 
en bättre och mer attraktiv resa för de skånska resenärerna. Målsättningen är att skapa så många 
hållbara kollektiva resor som möjligt, med ett utbud som är relevant och avvägt efter de 
resandemönster och behov som finns.  
  
Regionfullmäktige fastställer riktlinjerna för den skånska kollektivtrafiken genom 
”Trafikförsörjningsprogram 2020-2030” (TFP). Förutom TFP styrs kollektivtrafikutbudet av den 
budget som regionfullmäktige tilldelar kollektivtrafiknämnden inför kommande verksamhetsår, vilket 
sker i enlighet med Region Skånes budgetprocess. 
  
Förvaltningens arbete inom den s k ”Trafikplaneprocessen” är något som genomförs varje år. Arbetet 
med trafikåret 2021 (T21) genomförs i syfte att skapa förutsättningar för så många hållbara och 
attraktiva kollektiva resor som möjligt. Det innebär att det trafikutbud som finns ska vara hållbart ur 
så väl ett miljö- som ett ekonomiskt perspektiv. Det som slutligen styr trafikutbudet i T21 är Region 
Skånes ekonomiska förutsättningar samt var det finns en reell efterfrågan på resor.  
  
Kommunerna har även möjlighet att påverka utbudet genom att bidra med olika former av åtgärder 
som leder till ökad punktlighet och framkomlighet. Signalprioriteringar, kollektivtrafikstråk, 
anpassning av hållplatser och andra liknade åtgärder har direkt påverkan på trafikkostnaderna och 
skapar därför möjlighet att vidmakthålla trafikutbudet. Andra åtgärder, som olika former av tillköp, 
avtal för skolskjuts etc är också exempel på hur kommunerna aktivt kan påverka kollektivtrafiken. 
  
Startskottet för kommundialogen gällande den skånska kollektivtrafiken för T21 var i november 2019. 
Den handläggare som är kontaktperson för kollektivtrafiken i respektive kommun fick då en lista 
nedbruten på linjenivå, där Skånetrafiken hade identifierat möjligheter att hitta olika förslag för hur 
den skånska kollektivtrafiken kan utvecklas. Skånes kommuner återkom därefter med egna förslag, 
synpunkter och kompletteringar till Skånetrafiken inför trafikåret 2021.  
  
Utifrån detta underlag har en prioritering av förslagen nu gjorts, som beskrivs i bifogad fil. 
  
I detta prioriteringsarbete bland åtgärdsförslagen har hänsyn bl a tagits till kostnadstäckningsgrad, 
kostnad för åtgärden, kostnad/resa, antal resor, riktlinje i trafikförsörjningsprogrammet, om 
åtgärden är nödvändig av kapacitetsskäl, om åtgärden tillhör ett stråk med ett stort antal resande, 
om åtgärden innebär en märkbar ökning av marknadsandelen, infrastrukturåtgärder, andra 
långsiktiga planer för linjen, kommande trafikupphandlingar, vidare utredning av åtgärden, samt 
utifrån inkomna synpunkter från kommuner och trafikföretag.  
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Åtgärdsförslagen 
  
I ”Bilaga - Åtgärdsförslag Trafikplan T21” finns åtgärdsförslagen uppdelade i tre flikar; Trafiksatsning, 
Effektivisering, Kommunsynpunkter 
  
  
Trafiksatsning 
Åtgärdsförslagen i fliken Trafiksatsning rangordnas enligt följande: Åtgärderna Prio 1A genomförs 
först. Detta enligt "KTG" (kostnadstäckningsgrad), där den åtgärd som genomförs först har högst KTG 
(Intäkt/Bruttokostnad). Vilka åtgärder som är Prio 1A går att utläsa i kommentarskolumnen. Sedan 
genomförs de åtgärder som inte är Prio 1A, också rangordnat enligt samma princip med KTG. Hur 
många av de föreslagna åtgärderna som genomförs till T21 klarläggs slutligen i Budget 2021. 
  
Effektiviseringsförslag 
Effektiviseringsförslagen rangordnas enligt ”Resultat (kr) per år (netto)”, där den åtgärd som 
genomförs först har högst Nettokostnad (Intäkt-Bruttokostnad). Hur många av de föreslagna 
åtgärderna som genomförs till T21 klarläggs slutligen i Budget 2021. Observera att det kan tillkomma 
ytterligare effektiviseringar beroende på den budget som kollektivtrafiknämnden blir tilldelad.  
  
Kommunsynpunkter 
Synpunkterna och förslagen som finns inlagda är inkommande synpunkter från kommuner, och som 
inte har kunnat beräknas av olika anledningar. En hel del av dessa förslag kommer Skånetrafiken i 
dialog med trafikföretagen och kommunerna kunna arbeta med inför kommande trafikår, efter 2021. 
  
  
  
Dialogfönstret till den 15 april 2020 
Skånetrafikens målsättning av dialogen kring åtgärdsförslagen för T21 är att denna ska kunna 
genomföras på ett konstruktivt och transparent sätt. Vi välkomnar all dialog och återkoppling 
angående T21, under tiden fram till att dialogfönstret stänger den 15 april.  
  
Dialog om åtgärdsförslagen kanaliseras via de ordinarie samverkansgrupperna. Lämpligen sker 
dialogen under mars månad så att det finns tid till eventuella justeringar inför Skånetrafikens slutliga 
beredningsperiod, prioritering och fastställande av T21. Senast den 15 april behöver Skånetrafiken ha 
erhållit skriftliga synpunkter på bifogat förslag från Skånes kommuner och trafikföretag, till 
info@skanetrafiken.se 
  
Samtliga av de skånska kommunernas förslag och synpunkter presenteras i materialet, och det 
skickas dessutom ut gemensamt för samtliga kommuner. Utöver kommunernas förslag och 
synpunkter finns det möjlighet till dialog på Skånetrafikens och trafikföretagens åtgärdsförslag som 
även dessa presenteras i materialet.  
  
  
Efter avslutat arbete tar Skånetrafiken gärna emot feedback så att processen kan utvecklas till 
kommande år. 
  
  
Observera att inga beslut gällande trafikutbudet för T21 ännu är fattade. Ett fastställande av vilka 
justeringar som ska genomföras görs i maj 2020. 
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Frågor och svar 
  
Kommer alla åtgärdsförslagen att genomföras? 
Hur många av de föreslagna åtgärderna som genomförs till T21 klarläggs slutligen i Budget 2021. 
  
Hur rangordnas åtgärdsförslagen? 
Trafiksatsningsförslagen rangordnas enligt "KTG" (kostnadstäckningsgrad), där den åtgärd som 
genomförs först har högst KTG (Intäkt/Bruttokostnad). 
Effektiviseringsförslagen rangordnas enligt ”Resultat (kr) per år (netto)”, där den åtgärd som 
genomförs först har högst Nettokostnad (Intäkt-Bruttokostnad). 
  
Vad händer med de åtgärdsförslag som inte genomförs? 
De åtgärdsförslag som inte genomförs sammanställs av Skånetrafiken och kommer att utgöra 
grunden för dialogen inför T22. Dialogen för T22 påbörjas under hösten 2020. 
  
Vad sker mellan den 16 april och inför beslut av åtgärdsförslagen? 
Förutom summering av det som framkommer ur dialogen kommer det ske slutlig prioritering bland 
de åtgärder som finns. Denna prioritering ska anpassas till den aviserade budgetramen för 2021 och 
förankras och kvalitetssäkras internt på Skånetrafiken.  
  
  
Vem kontaktar jag om jag har frågor? 

 Frågor på tjänstemannanivå hänvisas till de ordinarie samverkans- och 
kommunikationskanalerna som finns etablerade.  

 Frågor från trafikföretagen hänvisas till ordinarie samverkanskanaler.  

 Frågor från politiken hänvisas till ledningsstrateg Ulf Welin, ulf.welin@skanetrafiken.se 

 Frågor från resenärer/privatpersoner hänvisas till Skånetrafikens kundtjänst. 

 Pressrelaterade frågor hänvisas till Skånetrafikens pressjour, 0451-288503. 
  
  
  
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Saman Tondnevis 
Affärsområdeschef AO Buss 
Skånetrafiken 
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Inledning 
Kommunens pandemiplan beskriver kommunövergripande åtgärder. 

Planen ska revideras löpande vid behov. Denna version är reviderad 2020-03-16. 

Åtgärderna i planen träder i kraft när det finns misstanke om alternativt föreligger ett utbrott av 
en ny influensatyp som snabbt får spridning mellan människor och som ger upphov till en 
pandemi. 

Planen träder i kraft redan under förvarningsfasen, d.v.s. då en pandemi är bekräftad men ännu 
inte nått Sverige. 

Ansvarig för att informera förvaltningen om att driftsätta planen är ytterst kommunstyrelsens 
ordförande eller kommundirektör. 

Pandemisk influensa 
Influensa är en virussjukdom som återkommer varje år. Påverkan på folkhälsan är omfattande 
med en stor sjuklighet och även dödsfall. 

Om nya varianter av virus leder till en världsomfattande epidemi, så kallad pandemi, kan 
effekterna på samhället bli dramatiska eftersom befolkningen inte hunnit få någon 
motståndskraft. Det är därför viktigt att det finns en god beredskap för att kunna begränsa 
spridningen av sjukdomen i befolkningen och lindra sjukdomsförloppet hos den enskilda 
individen. Den smitta som uppstår ska helst spridas ut i tid för att undvika den belastning på 
sjukvården som sker vid många sjuka samtidigt.

Kommunens huvudsakliga uppgifter 
Kommunerna har en viktig roll i krisberedskapsarbetet. De ansvarar för de personer som 
befinner sig inom kommunens geografiska område och ska verka för att sådan verksamhet som 
alltid måste upprätthållas kan bedrivas även vid en pandemi. 

Kommunerna ska med stöd av länsstyrelse, region och de nationella myndigheterna identifiera 
samhällsviktig verksamhet (både offentlig och privat) som måste upprätthållas vid en pandemi 
eller annan krissituation. 

Vid en pandemi ska kommunerna så långt som möjligt kunna driva sina egna verksamheter, till 
exempel inom vård, skola och omsorg, i normal omfattning. 

Kommunen ska ge invånarna och media en tillräcklig och korrekt information om läget. 
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Ansvarsfördelning vid en pandemisk influensa 
Socialstyrelsen 

 Samordna och följa upp åtgärder mot pandemin i regioner och kommuner. 
 Följa pandemins globala utveckling och deklarera när ny pandemifas inträder. 
 Följa det europeiska och internationella arbetet. 
 Hålla regeringen informerad om händelseutveckling och fortsatt planering. 
 Följa tillgången på vaccin och antivirala läkemedel. 
 Bedöma behovet och användningen av: 

- Vaccin 
- Antivirala läkemedel 
- Antibiotika
- Sjukvårdsresurser 

 Utarbeta: 
- Prioriteringsplaner för vaccinationer 
- Information och faktablad.
- Föreskrifter och rekommendationer till regioner och kommuner. 

Folkhälsomyndigheten 

 Följa kunskapsutvecklingen och bistå Socialstyrelsen med underlag. 
 Bedriva och utveckla diagnostiska metoder. 
 Övervaka influensavaccinationstäckning bland riskgrupper. 
 Svara för en fördjupad epidemiologisk övervakning av influensa. 
 Genomföra utökad laboratoriediagnostik. 
 Informera allmänhet och hälso- och sjukvård. 
 Övervaka vaccinationstäckningen bland grupper som ska prioriteras. 
 Följa hur många som insjuknar och dör. 

Regioner och kommuner 

Regionerna är ytterst ansvariga för hälso- och sjukvården och smittskyddsarbetet inom sitt 
område. 

Sjukvårdshuvudmännen ansvarar för att – i enlighet med meddelade föreskrifter och andra 
rekommendationer – utarbeta regionala planer för att hantera de effekter en influensapandemi 
kommer att ha på verksamheten. 

Smittskyddsläkaren ansvarar inom regionen för att planera, organisera och leda 
smittskyddsarbetet. I detta ingår att utarbeta en lokal tillämpning av influensapandemiplanen och 
att leda smittskyddsarbetet under en pandemi. 

I kommunen har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) en viktig roll. MAS:en svarar 
för att det finns rutiner för kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal för de 
personer som har kommunal hälso- och sjukvård.
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Regioner och kommuner bör samarbeta så att de gemensamma resurserna används bäst. 

Regioner och kommuner ska: 

 Omfördela sjukvårdsresurser och resurser för kommunal hemtjänst och göra en 
prioriteringslista för vad resurserna ska användas till. 

 Inventera möjliga nya vårdplatser. 
 Klara personalbemanningen. 

En viktig uppgift är att omfördela resurser för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. 

Vaccination och läkemedel

I en situation som pandemi organiserar Region Skåne en vaccinationsgrupp som ger information 
om tillgång till vaccin och antivirala läkemedel, samt upprättar en vaccinationsplan. 

Ansvaret för att distribuera läkemedel och vaccin ligger på Smittskydd Skåne. Vid nytt virus, 
kommer sannolikt vaccin initialt inte finnas framtaget. I de fall kommunen förfogar över vaccin 
är det vårdpersonal samt personer i krisledningsfunktion som kommer att ha förtur.

Utgångspunkter för verksamhetsplanering 
Planeringsförutsättningar/ antaganden 

 Under en period av 6-8 veckor behöver en frånvaro om minst 15 % av de anställda kunna 
hanteras. 

 När pandemin når sin kulmen behöver en frånvaro på upp till 50 % av de anställda kunna 
hanteras. 

 Andelen sjuka kan därefter fortsatt vara högre än normalt under en period av tre till fyra 
månader. 

 Sjukdomen kommer sannolikt inte att drabba samhället likformigt. Under en tid och på 
vissa platser kan en betydligt större andel än 50 % av personalen vara frånvarande, vilket 
kan bli mer kännbart på mindre arbetsplatser. 

 De som blir sjuka kommer förmodligen att vara borta från arbetet under minst fem 
arbetsdagar.

 Pandemin kan komma i flera vågor. Den andra vågen kan tänkas komma tre till nio 
månader efter den första vågen. 

 Pandemier är inte som den årliga influensan begränsad till vintermånaderna, utan kan 
förekomma när som helst under året. 

Inriktning för planering av kommunens verksamhet

 Definierade samhällsviktiga verksamheter och vad som kan avgränsas, se kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys, är i huvudsak förskolor, skolor, vård, omsorg, hälso-och 
sjukvård samt VA-verksamhet.

 Personalplanering/försörjning, definiera nyckelpersoner, omfördelning av personal och 
övrig personal som kan tillföras.
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 Information och utbildning 
 Resursinventering och lagerhållning, lokaler med utrustning för vård, matlagning och 

distribution, fordon och transporter, hygienartiklar och skyddsutrustning 

Samordning pandemi 

Hantering av pandemi hanteras i samma organisation som vid övriga samhällsstörningar. 
Organisationen beskrivs i ” Plan för kommunal ledning vid kriser och extraordinära händelser”. 
Vid en pandemi finns behov av en samordnande arbetsgrupp som har till uppgift att: 

 ta fram beslutsunderlag till den politiska ledningen 
 bidra med kunskap från det förberedande arbetet med att ta fram beredskapsplan inför en 

pandemi
 kontakter med verksamheter och andra aktörer
 utarbeta underlag för att fördela och samordna personal till behövande verksamheter 

utifrån de behov som uppstår 

Samverkan Skåne 

För att skapa en gemensam lägesbild och god samordning krävs samverkan med andra 
myndigheter, företag och aktörer. 

Initialt under en pandemi är samverkansbehov i form av omvärldsbevakning och 
informationsflöde av stor vikt. I efterföljande skeden krävs regional ledning och resursfördelning. 

Exempel på representanter i samverkan

 Region Skåne 
 Länsstyrelsen 
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 Medicinskt ansvariga sjuksköterska
 Säkerhetssamordnare för kommunen 
 Kriskommunikatörer

Verksamheter som måste fungera vid en pandemi 
Prioritet 1 
VA-enhet

Dricksvattenförsörjning är livsnödvändig verksamhet samt en stödfunktion till många andra 
viktiga verksamheter. Spillvattenförsörjning och rening är nödvändig för miljön. 
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SÖRF - Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund

Den kommunala räddningstjänsten i Tomelilla bedrivs i samverkan med övriga kommuner i syd-
östra Skåne, Simrishamn, Ystad och Sjöbo.  Förbundet leds av politiska representanter från 
samtliga kommuner.

Verksamheten är nödvändig och väsentlig för såväl individens liv och hälsa som för skyddet av 
egendom och miljö. 

Stöd och omsorg

För stöd- och omsorgsverksamheten kan störning eller bortfall av verksamheten utgöra hot mot 
individens liv och hälsa. 

Efter kontorstid finns en social jour som prioriterar akuta barn- och ungdomsärenden, akuta 
missbruksärende och ärenden som rör våld i nära relationer. Den sociala jouren sker i samarbete 
mellan Tomelilla, Sjöbo, Svedala, Trelleborg, Skurup, Simrishamn, Ystads och Vellinge 
kommuner.

Inom all omsorgsverksamhet är det viktigt att planera för stödfunktioner så som till exempel 
kosthållning, tvätt, hygien och transporter. 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll i Tomelilla kommun, är organiserat i ett förbund 
tillsammans med Ystads och Simrishamns kommuner. Miljöförbundet ansvarar för att 
livsmedelskontrollen upprätthålls. 

Förbundet leds av politiska representanter från samtliga kommuner.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret med ansvar för ledning och administration behövs för att kunna 
upprätthålla kommunens verksamhet. Förutom kommundirektör finns bland annat ansvariga för 
säkerhet, kommunikation, HR, digitalisering, Tomelilla direkt och juridik vid 
kommunledningskontoret.

Prioritet 2 
ÖKRAB – Österlens kommunala renhållning AB

Tomelilla och Simrishamns kommuner samarbetar kring renhållningen

Utebliven renhållning och sophantering kan leda till ökad smittspridning och kan också orsaka 
skador på miljön. 

Barn- och utbildningsverksamheten 

Skola, förskola och skolskjutsar bör upprätthållas så långt som möjligt för att möjliggöra för 
föräldrar till friska barn att gå till sina arbeten. Brister eller stängning får därför stora 
konsekvenser för annan samhällsviktigverksamhet som exempelvis sjukvård och äldreomsorg.
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Gata och park

Gatu- och väghållning är särskilt viktig vintertid då snöröjning måste fungera för att möjliggöra 
viktiga transporter. 

Bedömning av hanteringsförmåga i verksamheten  
För att säkerställa en god analys krävs ett strukturerat arbete. Arbetet behövs för att skapa 
överblick över vad som har inträffat, vad som händer och vad som rimligtvis kan inträffa framåt i 
tiden. Genom att arbeta med riskbedömningar kan vi få en överblick och planera åtgärder så att 
dom får önskad effekt. Riskbedömningen utgör även grund för uppföljning.

För löpande uppföljning används följande begrepp: 

 God förmåga: verksamheten fortsätter i stort sett som normalt. 
 Vissa brister: verksamheten fortsätter med mindre störningar. 
 Bristfällig: verksamheten fortsätter bedrivas med stora störningar. 
 Mycket bristfällig: verksamheten kan bedrivas med mycket stora störningar eller avstannar 

helt. 

Åtgärder under pandemins olika nivåer 
Nedan beskrivs de åtgärder som ska vidtas under pandemins olika nivåer. 

Förvarningsfasen 

Pandemi är bekräftat någonstans i världen. Sverige har drabbats av sina första fall. MAS och 
säkerhetssamordnaren får information om pandemin av smittskyddsläkaren. Dessa samverkar 
med länsstyrelsen och kommunerna. Möjlighet att aktivera anpassad samordning inom 
kommunförvaltningen. 

Förvaltningen ombesörjer resurser för att aktivt kunna arbeta med: 

 omvärldsbevakning 
 att planer uppdateras

Säkerhetssamordnaren prioriterar arbete med: 

 omvärldsbevakning 
 samverkan med myndigheter och andra kommuner 
 översyn av övergripande pandemiplan 
 informerar politisk ledning, verksamheter. 
 kommunens beredskapsplanering 

Stöd och omsorgsverksamheten:

 inventerar förråd och lager
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 hygienartiklar och liknande anskaffas efter behov
 översyn av städrutiner

Kommunikationsavdelningen ska:

 förbereda information till anställda och allmänheten. 
 säkerställa att informationskanaler och kontaktvägar är korrekta och uppdaterade.

Fas 1: 

Mild form, 5 % insjuknade 
Löpande aktiviteter under hela skeendet 

 Följa information från Folkhälsomyndigheten, Region Skåne, länsstyrelsen, 1177.se, och 
utföra annan omvärldsbevakning. WIS används som central plattform i samverkan.

 Informera politisk ledning och verksamheter. Bolag och förbund har ett eget ansvar att 
hålla sig informerade via sin organisation.

 Regelbundna kontakter med verksamheterna avseende strategier, riktlinjer och kontakter 
med externa aktörer för att klara ut samordning och samverkan under kommande 
månader. 

 Se över och säkerställa bemanning av verksamheternas beredskap och jourer. 
 Säkerställa transporter och leveranser av materiel, livsmedel, etc. 
 Se över och vid behov uppdatera plan för kostförsörjning. 
 Bevaka behov av krisstöd. 
 Uppföljning av sjukskrivningar. Jämföra med nyckeltal motsvarande period 2 år tillbaka. 
 Komplettering/anskaffning av hygienartiklar och annan tänkbar skyddsutrustning. 
 Översyn av tillgång på vårdplatser och vilka resurser i form av korttidsplatser som finns 

tillgängliga eller är möjliga att skapa. Inventera tillgång till trygghetslarm. 
 I samverkan med region och länsstyrelse erbjuda faktabaserad information till anställda 

och kommuninvånare. 
 Säkerställa att informationskanaler och kontaktvägar är korrekta och uppdaterade.
 Bedriva tät samverkan med länsstyrelsen och närliggande kommuner. 

Specifika aktiviteter 

 För bestämmande av pandemiläge och gradering av insatsbehov tas regelbunden kontakt 
med smittskydd. 

 Förhandla med fackliga organisationer om möjlighet för arbetsgivaren att utkräva 
nödfallsövertid av arbetstagare i den utsträckning som förhållanden kräver. 

 Informera internt om eventuella behov av omfördelning av personal mellan verksamheter 
utifrån de behov som uppstår. Hänsyn måste tas för de uppdrag där det krävs särskilda 
licenser eller utdrag ur belastningsregistret.
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 Ge ut rekommendationer och rutiner för hygien, särskilt i gemensamma hygienutrymmen 
som pentryn, toaletter och publika utrymmen. 

 Regelbunden rengöring behövs på ytor, bord och dörrhandtag i gemensamma lokaler, 
och ledstänger i trapphus. Möjligt med beslut om höjd nivå för städning.

 För handhygien tillhandahålls handdesinfektionsmedel, flytande tvål och 
engångshanddukar. 

 Respektive chef ansvarar för att all personal får information om regler för hygien. 

Fas 2:

Måttlig form, 10 % insjuknade 
Specifika aktiviteter

 Förbered bemanningsåtgärder, planering och beslutsunderlag för strategi och riktlinjer för 
att omfördela personal till verksamheter utifrån de behov som uppstår. 

 Kontakta frivilligorganisationer och andra aktörer. Pensionärer och tidigare anställda är 
möjliga att kontakta. Omfördelning av personal ska i första hand ske till 
verksamheter/uppgifter som inte medför någon ytterligare smittrisk. 

 Förbered aktivering av kommunens krisledningsnämnd.

Genomför löpande aktiviteter under hela skeendet enligt fas 1 

Fas 3:

Svår form, 25 % insjuknade 
Specifika aktiviteter

 Sammankalla och aktivera kommunens krisledningsnämnd. Den beslutar även om strategi 
för att omfördela personal och resurser från verksamheter och bolag utifrån de behov 
som uppstår.

 Besluta om omfördelning av personal till prioriterade, samhällsviktiga verksamheter, där 
behov uppstått. 

 Aktivera och inkalla frivilliga vid behov. 

Genomför löpande aktiviteter under hela skeendet enligt fas 1 
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Fas 4:

Mycket svår form, 40 % insjuknande 
Specifika aktiviteter

 Besluta om omfördelning av personal till prioriterade, samhällsviktiga verksamheter, där 
ytterligare behov uppstått. 

 Vid behov, aktivera och inkalla frivilliga, pensionerade tidigare anställda.

Genomför löpande aktiviteter under hela skeendet enligt fas 1. 

Fas 5:

Extremt svår form, 50 % insjuknande 
Specifika aktiviteter

 Besluta om omfördelning av personal till prioriterade, samhällsviktiga verksamheter, där 
ytterligare behov uppstått. 

 Vid behov, aktivera och inkalla frivilliga, pensionerade tidigare anställda.

Genomför löpande aktiviteter under hela skeendet enligt fas 1.

Informationshantering 
Informationsbehovet inför och under en pandemi kommer att vara mycket stort. Stor vikt ska 
läggas vid att använda samordnad faktabaserad information från olika myndigheter.

Nationell/regional information 

Socialstyrelsen, regionen och andra nationella myndigheter ger allmänheten information om 
smittan och dess symptom. Myndigheterna ger råd för att undvika smitta och åtgärder vid 
insjuknande. 

Krisinformation.se rekommenderas tillsammans med andra expertmyndigheters webbplatser för 
information. 

Förvaltningen använder WIS som plattform för informationsinhämtande och 
kriskommunikationssamverkan med övriga aktörer i Skåne.

Kommunens information 

Information till allmänheten på det lokala planet samordnas i första hand av regionen och 
smittskyddsläkaren, men också av länsstyrelsen och kommunerna. 

Information till kommunerna samordnas av länsstyrelsen. 
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Informationshanteringen sköts genom förvaltningens kommunikationsavdelning som agerar 
utifrån den samordnade kommunikationen samt hänvisar till andra aktörers information vid 
behov. 

Kommunspecifik information hanteras och stäms av med kommunikationschef, 
säkerhetssamordnare och/eller kommundirektör.

Förutsättningar för kommunikation 

Några förutsättningar vid kommunikation om pandemi är: 

 Kunskapen om smittsamma sjukdomar och hur man skyddar sig mot exempelvis 
influensa är relativt låg i befolkningen. 

 Vissa viktiga yrkesgrupper kommer att behöva stöd i form av riktad information om hur 
deras situation påverkas och vad de kan göra. 

 Information inom en mängd olika områden kommer att efterfrågas, vilket kräver en god 
samordning av budskap och förberedd information aktörer emellan. 

 Vissa budskap kan vara svåra att både kommunicera och ta till sig, till exempel när det 
gäller prioriteringar för vaccin, läkemedel och sjukvård eller om många barn drabbas. 

 Hög press på dem som har ansvar för att kommunicera, som själva kan ha många sjuka 
medarbetare. Om andra kriser inträffar under denna period kan de bli extra svåra att 
hantera i ett redan pressat läge. 

 Den osäkra situationen kräver tydliga budskap och stor öppenhet. Om informationen är 
bristfällig eller motstridig riskerar rykten och misstro att uppstå. En kris i sig påverkar 
också förutsättningarna att ta till sig och tolka information 

Information till allmänheten och kommunanställda under en pandemi innefattar bland annat: 

 Vad är en pandemi? 
 Var kan man hitta information om läget och hur skyddar man sig mot smitta? 
 Vart ska man vända sig om man misstänker att man smittats? 
 Vad ska man göra om man misstänker att man smittats? 
 Myndigheternas bedömning och riskbild för allmänheten. 
 Vad gör myndigheterna för att minska smittspridningen? 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 86 Dnr KS 2020/56

Pandemiplan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom att 
kommunstyrelsens ordförande fattar ett ordförandebeslut för att planen ska 
börja gälla omedelbart. 

Ärendebeskrivning
Kommunens pandemiplan beskriver kommunövergripande åtgärder. Planen 
ska revideras löpande vid behov. Denna version är reviderad 2020-03-16. 
Åtgärderna i planen träder i kraft när det finns misstanke om alternativt 
föreligger ett utbrott av en ny influensatyp som snabbt får spridning mellan 
människor och som ger upphov till en pandemi. Planen träder i kraft redan 
under förvarningsfasen, d.v.s. då en pandemi är bekräftad men ännu inte nått 
Sverige. Ansvarig för att informera förvaltningen om att driftsätta planen är 
ytterst kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektör. 

Influensa är en virussjukdom som återkommer varje år. Påverkan på 
folkhälsan är omfattande med en stor sjuklighet och även dödsfall. 
Om nya varianter av virus leder till en världsomfattande epidemi, så kallad 
pandemi, kan effekterna på samhället bli dramatiska eftersom befolkningen 
inte hunnit få någon motståndskraft. Det är därför viktigt att det finns en god 
beredskap för att kunna begränsa spridningen av sjukdomen i befolkningen 
och lindra sjukdomsförloppet hos den enskilda individen. Den smitta som 
uppstår ska helst spridas ut i tid för att undvika den belastning på sjukvården 
som sker vid många sjuka samtidigt.

Kommunerna har en viktig roll i krisberedskapsarbetet. De ansvarar för de 
personer som befinner sig inom kommunens geografiska område och ska 
verka för att sådan verksamhet som alltid måste upprätthållas kan bedrivas 
även vid en pandemi. 

Kommunerna ska med stöd av länsstyrelse, region och de nationella 
myndigheterna identifiera samhällsviktig verksamhet (både offentlig och 
privat) som måste upprätthållas vid en pandemi eller annan krissituation. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 86 forts.

Vid en pandemi ska kommunerna så långt som möjligt kunna driva sina egna 
verksamheter, till exempel inom vård, skola och omsorg, i normal 
omfattning. 

Kommunen ska ge invånarna och media en tillräcklig och korrekt 
information om läget.
  
Beslutsunderlag
Pandemiplan, handlingsid: Ks 2020.1077.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta ställa sig 
bakom att kommunstyrelsens ordförande fattar ett ordförandebeslut för att 
planen ska börja gälla omedelbart.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Leif Sandberg (C)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 89 Dnr KS 2019/132

Årsredovisning för 2019 - Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden.

Ärendebeskrivning
Resultatet för år 2019 uppgår till 12,1 mnkr, vilket är 4,5 mnkr högre än 
budget. I detta resultat ingår orealiserade vinster på 10,2 samt övriga 
reavinster på anläggningstillgångar på 2 mnkr. Balanskravsresultatet efter 
ianspråktagande av sociala investeringsfonden är 2,4 mnkr. Enligt gällande 
regelverk medger inte det låga resultatet någon avsättning till 
resultatutjämningsfonden. Utifrån det låga balanskravsresultatet bedöms det 
inte vara aktuellt med någon avsättning till sociala investeringsfonden.

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn 
– och utbildningsverksamheten balanseras över till kommande år. Utfallet 
2019 redovisas i nedanstående tabell.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 89 forts.

          IB från 2018   utfall 2019    UB för 2019
Kastanjeskolan -2 165    -2 048     -4 213
Brösarps skola    -230        446         216
Odenslundsskolan   2 095       -276      1 819
Smedstorps skola  -2 234   1 025     -1 209
Lindesborgsskolan  -1 118      723        -395
Byavångsskolan   1 320   1 461      2 781
Ängens förskola     -436    -113       -549
Lärkans förskola      931       -1 043       -112
Västervångens förskola        45       466        511
Summa                      -1 792      641     -1 151

Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av att balanskravsresultatet är positivt finns inte något krav på 
återställande av resultat kommande år.

Barnperspektivet
Med anledning av att det är en redovisning av vad som hänt under 
föregående år har årsredovisningen inte någon betydelse ur ett 
barnperspektiv. 

Miljöperspektivet
Med anledning av att det är en redovisning av vad som hänt under 
föregående år har årsredovisningen inte någon betydelse ur ett 
miljöperspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 
Tomelilla kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att överföra resultat inom barn och utbildning 
enligt gällande huvudprincip per skola/förskola.

Kommunfullmäktige beslutar att inga avsättningar görs till sociala 
investeringsfonden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 89 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.1328.
Årsredovisning Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1329.  
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen  
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INLEDNING 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
Tankar kring 2019 kan summeras i strama förutsättningar med väldigt stort genomgripande arbete som 
kommer att ge genomslag i resultatet för 2021. Samspelet mellan nämnder och kommunstyrelse har varit 
genomgående goda via återkommande möte mellan ordförandena. I ett tidigt stadium i arbetsprocessen i 
den politiska ledningen, har vi samlats efter kommunstyrelsen och försökt fånga nyare frågor såväl som 
återkommande ålägganden. Konkret kan vi steppa upp betydligt, då vi inte nått våra budgetmål enligt 
plan. Under året är det Alliansen som styrt i minoritet så de flesta ärenden har genomgått en mangling av 
oppositionen innan beslut. Oavsett om man sitter i styret eller inte, har varje ledamot lika stort ansvar att 
driva kommunen mot det bästa för kommuninvånaren. 
 
Redan innan starten av 2019 var det stort behov av att se över kommunens verksamheter på grund av 
våra resurser. Konkret har förvaltningen genomgått ett stålbad. Ledningen har dragit igång Ledar-
akademin som även ska mynna ut i att medarbetarna ska få fortbildning. Att rusta för att klara ålagda 
uppgifter har alltid varit en framgångsfaktor. Vem betalar lönen och bestämmer arbetsuppgifterna 
(utöver lagstadgade åtagande)? Vi själva via skatter. I valet staplade partierna upp flera åtgärder mot en 
fungerande kommun. Under 2019 byggde vi i Alliansen ihop en plan med partiernas viljeinriktningar. 
Dokumentet beskriver vad vi vill med kommunen i en femårsplan.  
 
Verksamheter har anpassats i kommunen, men även över kommungränsen, som till exempel samman-
slagning av VA-bolaget. Det har underlättat att relationerna mellan den politiska ledningen (Magnus 
Weberg, Jeanette Ovesson, Kristina Benz och undertecknad) i SÖSK-kommunerna är täta. Framöver 
ska vi göra betydligt fler kommunövergripande samarbeten för att ge skattebetalarna mer valuta för 
pengarna och ett bättre samhälle. De flesta i sydöstra Skåne bryr sig inte om kommungränserna utan 
känner en stor samhörighet. 
 
Vår kommun genomgår en omvandling med fokus på service till invånarna dygnet runt i valda möjliga 
delar. Strategiska beslut är verkställda så att kommunens invånare ska lätt, via en väg in, nå fram till 
berörd kommunal service eller myndighet. I detta kan mer tid för det personliga mötet frigöras och 
finnas till vid behov. EU-medel har tilldelats och under några år ska invånarvänlig digital service genom-
föras. Det kommer att bli en balans av personlig service och digital service mot en lättillgänglig kommun. 
Det är viktigt med det direkta och personliga mötet och korrekt service. 
 
Att vi har polisstationen i kommunhuset betyder oerhört mycket. Under året har allt mer samarbete 
gjorts. Kommunpolis har ihop med olika delar av förvaltningen gjort gemensamma förebyggande 
insatser, och i dialog med olika grupper utvecklat dessa arbetsmetoder. Efter årets olika händelser 
behöver vi hjälpas åt att värna om vår kommun. Vi har flera myndigheter inom kommunens ansvar, som 
ihop med polisen och flera andra myndigheter kan stävja oönskade verksamheter i vår kommun. Detta 
samarbete har stärkts och framöver kan vi även koppla ihop Tomelilla direkt med polisen. Behov av att 
ha lokal service på station av lättare ärenden finns. 
 
Efter 2018 års torka och bränderna i Sverige kom krismedvetandet upp på prioritetslistan i landet och 
även i Tomelilla kommun. Kommunen har gjort uppdateringar av allt från förmedling av rätt inform-
ation via olika kanaler, till att vi inom krisledningen har koll på vad som ska göras. I skrivande stund är vi 
mitt i att hantera extraordinär vardag med rådande covid-19-pandemi.  
 
Anledningen till att jag nu skriver denna text är min bestämda uppfattning att Tomelilla kommun har en 
stor potential. Under några årtionden har vi varit med om en förändring i samhället som styrt mot 
effektivisering och centralisering rakt över i Sverige. Tomelilla kommun drabbades av både företags-
nedläggningar och minskad kollektivtrafikservice. I tätorten har vi ett öppet sår med Scanområdet vid 
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stationen. Läkningsprocessen av detta har vi under flera år försökt att hantera. Under året har vi deltagit i 
en undersökning kallat ”Svenska stadskärnor” vilket lyfter våra styrkor med tågstation, övergriplig smart 
stadsplan, nära mellan industriområden och kollektivtrafik med mera i tätorten. Detta kan vi faktiskt 
nästan kopiera på de flesta orterna i kommunen som har denna struktur, som skapades när vidare-
förädlingen av våra råvaror från lantbruk, skog med mera tog fart. Tre tågstationer finns ännu kvar och 
kollektivtrafiken som busstationer har vi i olika stor frekvens i de flesta av kommunens delar. Flertalet 
orter har kvar F-6 skolor, som har god beläggning, med goda utvecklingsmöjligheter för att svara upp till 
det intresse som riktas mot kommunen i att allt fler vill bygga boende och bosätta sig här. Förslag på nya 
planer och beredskap att möta behoven av både etablering av verksamheter och boende kräver smidig 
handläggning med visionärt tänkande.  
 
Tyvärr tappade vi ett av våra äldsta varumärken och företag i kommunen när Reimans bageri lades ner. 
Många av oss i kommunen är uppvuxna med deras olika delikata bakverk. Fastigheten har snabbt fått en 
ny aktör där 28 bostäder ska etableras inom befintlig plan. Det är ett exempel på att vända en negativ 
händelse till en ny utvecklingsmöjlighet. 
 
Under året har vi avyttrat mark, fastigheter, gjort påtryckningar på flera instanser (officiellt men även 
inofficiellt via kontakter i partierna) som leder till vidare planer på nya bostadsområden och 
verksamhetsområden.  
 
En nyckel till att vi ska ta nästa steg är att skolan blir en kunskapsleverande, trygg skola med arbetsro 
och som motiverar eleverna att sträva efter sina funna mål. Näringslivet knyts allt mer till skolan där 
teknikhallen för Epa-föreningen i samarbete med lokala företag är ett gott exempel. Kommunen jobbar 
även aktivt med att få ut ungdomar i arbete genom feriearbete. Via detta tog jag mig an en kommunal-
rådsassistent. Arbetsuppgifterna var att anteckna under möten, bollplank (barnkonventionen) och 
verkställa enkla ärende inom förvaltningen.  
  
Vår kommun är full av kreativa drivna innovativa personer med resurser omkring sig i råvaror, 
entreprenadkultur, närhet till olika typer av mindre och större orter i ett landskap som bländar de flesta. 
Allt detta har kommit fram i pågående visionsarbete och kommer vara stommen i kommande vision 
2030. 
 
Jag vet för detta är min hembygd där jag vuxit upp, och där jag har etablerat mitt liv som ska fortsätta att 
utvecklas ihop med alla er i vår kommun. Denna bild har varit grundfundamentet i varför jag tror på 
Tomelilla kommun och Österlen. Detta driver mitt ledarskap! 
 
 
Per-Martin Svensson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 2019 i Tomelilla kommun 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 
Nedan visas kortfattat verksamhetens utveckling under en femårsperiod i tabellform. Verksamhetens 
utveckling visas för hela kommunkoncernen där kommunen ingår samt enbart för kommunen.  
 

Verksamhetens utveckling  Kommunkoncernen 

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 215,1 267,7 254,2 225,2 243,9 

Verksamhetens kostnader -802,7 -877,8 -902,9 -911,9 -942,7 

Årets resultat 11,9 23,1 20,1 0,7 12,7 

Soliditet (%) 39,6 38,4 39,2 36,1 35,9 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%) 12,7 15,6 17,5 17,2 18,1 

Investeringar 148,5 102,9 100,7 155,7 106,2 

Långfristig låneskuld 377,7 446,6 446,5 486,3 571,2 

Antal anställda (st) 780 817 829 804 795 

 

Verksamhetens utveckling Kommunen 

(mnkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Folkmängd (st) 13 132 13 330 13 416 13 557 13 617 

Kommunal skattesats (%) 20,61 20,61 20,61 20,61 20,61 

Verksamhetens intäkter 144,3 206,7 191,2 169,2 187,0 

Verksamhetens kostnader -745,3 -844,6 -868,0 -874,5 -907,3 

Årets resultat 17,2 18,0 13,4 7,1 12,1 

Balanskravsresultat 16,5 17,5 13,4 4,6 2,4 

Soliditet (%) 53,5 48,1 49,0 47,4 46,8 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser (%) 12,6 15,7 17,9 19,5 20,8 

Investeringar 95,6 80,2 78,6 103,0 70,1 

Långfristig låneskuld 125,0 190,0 190,0 190,0 250,0 

Antal anställda (st) 705 744 751 725 717 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Den kommunala koncernen 
 
Nedan redovisas de kommunala bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda 
redovisningen.  
 

Organisationsschema - kommunens samlade verksamhet 
 
 

Kommunens samlade verksamhet 

Kommunkoncernen Kommunala uppdragsföretag 

Nämnder 
Kommun-

koncernföretag 

Samägda företag 

utan betydande 

inflytande 

Kommunala 

entreprenader 

Österlenhem AB, 100 %  
 

Tomelilla Industri AB,  
100 % 
 

Österlens Kommunala 
Renhållnings AB, 50 % 
 

Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund, 
16,5 % 
 

Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund, 23,20 % 
 

Biogas Ystad Österlen 
ekonomiska förening, 25 % 
 

Kommuninvest Ekonomisk 
Förening 
 

Kommunassurans Syd AB 
 

SYSAV 
 

AV Media Skåne 

LOKALVÅRD 
Lassila & Tikanoja Service 
AB 
 

ÄLDREOMSORG 
Förenade Care 
 

TRYGGHETSLARM 
Tunstall Nordic 
 

PERSONLIG ASSISTANS 
Juni Care AB 
 

SKOLSKJUTS 
Telepass, Syd Buss AB 
 

GRÖNYTESKÖTSEL 
Hannelunds Hus & 
Grönservice, Farmartjänst, 
Österlen ek. förening, Nemi 
Syd, Samhall AB, Svevia 
 

GATUBELYSNINGS- 
SERVICE 
Vattenfall Services Nordic 
AB 
 

UNDERHÅLL AV 
LADDPLATSER 
Fortum Markets AB 
 

BEVAKNING OCH LARM-
TJÄNSTER 
Securitas Sverige AB 
 

MINDRE MARK-
ENTREPRENAD 
D Söderlindh Entreprenad 
Syd AB, Svevia AB, Peab 
Anläggning AB, VA 
Gruppen AB, Gösta 
Ahlquist AB, BCA 
Entreprenad AB, Svevia AB 
 

VINTERVÄGHÅLLNING 
Ullstorp Fastighetsservice 
AB, Håkan Svensson 
Ravlunda, Peter 
Danielsson Smedstorp, 
Växtkraft i Skåne Tranås 
AB 
 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
Ordförande:  
Per-Martin Svensson (M)  
Förvaltningschef:  
Britt-Marie Börjesson 
 

SAMHÄLLSBYGGNADS-
NÄMNDEN 
Ordförande:  
Sander Dijkstra (M)  
Verksamhetschef:  
Niklas Sommelius 
 

BYGGNADSNÄMNDEN 
Ordförande:  
Anette Thoresson (C)  
Verksamhetschef:  
Niklas Sommelius 
 

KULTUR- OCH FRITIDS-
NÄMNDEN 
Ordförande:  
Marie Ståhlbrand (M)  
Verksamhetschef:  
Niklas Sommelius 
 

VÅRD- OCH OMSORGS-
NÄMNDEN 
Ordförande:  
Gunnel Andersson (M)  
Verksamhetschef:  
Viweca Thoresson 
 

FAMILJENÄMNDEN 
Ordförande:  
Christer Yrjas (C)  
Verksamhetschefer:  
Viweca Thoresson 
Johan Holmqvist 
 

ÖVERFÖRMYNDAR-
NÄMNDEN 
Ordförande:  
Bo Herou (KD)  
Enhetschef:  
Eva Viggh 
 

VALNÄMNDEN 
Ordförande:  
Lena Berndin (M)  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Österlenhem AB 
 
Österlenhem AB (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  11 11 

Nettoomsättning  54 690 58 014 

Resultat efter finansiella poster  -2 894 1 600 

Balansomslutning  354 814 372 060 

Investeringar  50 084 32 779 

 
Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att där uppföra och 
förvalta eller sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar liksom 
uppförande av småhus till försäljning. Bolaget får även uppföra eller förvärva och förvalta offentliga 
kommunala byggnader. 
 
Kvarteret Hallen 4 togs i bruk med 32 lägenheter. Båda husen var fullt uthyrda vid färdigställandet. Ett 
av husen hyr Tomelilla kommun för sin verksamhet. För det andra huset erhöll bolaget 6 mnkr i bidrag 
vilket möjliggjorde att hyran kunde sättas lägre än vad som annars varit fallet. Projekteringsarbete på-
börjades gällande sju lägenheter i markplan i Smedstorp och beräknas kunna bli slutbesiktigade under 
våren 2021. Dialog och förhandlingar genomfördes med hyresgästerna i Kvarteret Lansen på Öster-
gatan, där ombyggnation med ytterligare en våning beräknas påbörjas i början av 2021.  
 
Genom byggnation och underhåll av fastigheterna, som är ändamålet med bolaget, bidrar Österlenhem 
till bostadsförsörjningen i Tomelilla kommun och styrelsen antog en fortsatt färdplan för byggande av 
bostäder. Efter ovanstående byggprojekt är tanken att byggnation ska ske på egen mark i följande 
ordning: Hallen 4, Fjolner 34 och Uttern 1. 
 
Under året gjordes hela utemiljön i kvarteret Lejonet om. Där var det invigning i september. Renovering 
av det sista huset i kvarteret upphandlades och arbetet påbörjas i början av 2020. Fasaden på det sista 
huset kommer att få en vacker blå färg och hyresgästerna får möjlighet att välja till inglasad balkong.  
 
I kvarteret Lodjuret drog renoveringen av utemiljön i gång i slutet av året. Även här erhöll bolaget bidrag 
som gör denna typ av renovering möjlig. Förutom utemiljön filmades alla dag- och spillvattenledningar 
där de som är undermåliga byttes ut. Även vattenledningarna byttes ut och avstängningsventiler som 
fanns i marken placerades i varje huskropp för lätt åtkomst.  
 
Många fler projekt slutfördes eller påbörjades. Investering i fiber för kommunens räkning i omsorgs-
fastigheterna påbörjades under året, där de flesta fastigheterna blev klara under året och den sista 
slutfördes i januari 2020. 
 
Allmännyttans klimatinitiativ som bolaget gått med i innebär ett arbete med energiförbrukningen. 
Centrumhuset i Brösarp var den sista fastigheten där oljepannan byttes ut mot bergvärme. Projektet 
avslutades under året där energiförbrukningen minskade rejält. Succesivt byts även lampor och stolpar ut 
i områdena för en mer effektiv och energisnål belysning.  
 
Den interna kontrollen utfördes enligt plan utan väsentliga avvikelser där bedömningen är att det inte 
finns risk för allvarliga fel eller brister utifrån de rutiner och processer som varit föremål för bedömning.  
 
Årets resultat uppgick till 1,6 mnkr. Omskrivningar av avtal, försäkringsersättning och låga räntor var 
några anledningar till att utfallet blev bättre än förväntat. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Tomelilla Industri AB 
 
Tomelilla Industri AB (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  - - 

Nettoomsättning  2 157 1 502 

Resultat efter finansiella poster  -175 -1 040 

Resultat före skatt  -242 -463 

Balansomslutning  29 728 17 509 

Investeringar  0 0 

 
Bolaget har som syfte med sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra ut 
eller utarrendera fastigheter och uppföra och förvalta byggnader för industri- och hantverksändamål 
samt utbildning. Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller 
hyra ut. 
 
Under året arbetade bolaget tillsammans med kommunen för att anpassa lokaler för daglig verksamhet i 
Balder 6. Rumsbeskrivning arbetades fram för att passa verksamheten som arkitekten omsatte till rit-
ningar. Vid genomgång av ritningarna på plats i byggnaden framkom att ombyggnationen inte kunde 
följa planerna, utan att det krävdes kostsamma ändringar, varför kommunen fattade beslut om att av-
bryta projektet i oktober. Styrelsen gjorde ett besök på plats för att diskutera framtida användning där 
beslut togs om att fastigheten skulle läggas ut till försäljning. Efter annonsering av fastigheten regi-
strerades ett visst intresse. 
 
Under år 2020 ska en robotgräsklippare installeras för att utvärdera tekniken i syfte att minska kost-
naderna för grönyteskötseln. Bolaget kommer även att arbeta med reservkraftverk i Industribyn 2 för att 
säkerställa att byggnaden fungerar vid ett bortfall av el och att hyresgästernas verksamheter inte påverkas 
nämnvärt vid en sådan händelse. 
 
Under året erhölls ägardirektiv där bolaget ska prioritera trygghetsarbetet utifrån befintlig budget. 
Bolaget såg löpande över belysningen för en ökad upplevd trygghet. 
 

Den interna kontrollen utfördes enligt plan utan väsentliga avvikelser där bedömningen är att det inte 
finns risk för allvarliga fel eller brister utifrån de rutiner och processer som varit föremål för bedömning.  
 
Årets resultat före skatt uppgick till -0,5 mnkr. Det negativa utfallet beror främst på en ökad kostnads-
nivå för råvaror och förnödenheter i kombination med en minskad nettoomsättning. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 
 
Österlens Kommunala Renhållnings AB (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  - - 

Nettoomsättning  37 049 37 492 

Resultat efter finansiella poster  -179 -121 

Resultat före skatt  -16 0 

Balansomslutning  9 550 8 929 

Investeringar  0 0 

 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera ren-
hållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ända-
målsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighets-
principer. 
 
Sveriges Riksdag beslutade år 2018 om ett förtydligat producentansvar angående förpackningar och 
tidningar. Från den 1 januari 2021 ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem samla in 
förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från den 1 april 2025 
ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport. Under året fortsatte bolaget 
att arbeta med att erbjuda ägare till flerbostadsfastigheter och liknande abonnemang för hämtning av 
förpackningar och tidningar vilket medförde en ökning av dessa abonnemang. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2020 som ett led i arbetet med avfallsminimering. 
 
Som ett led i att utveckla och förbättra kvaliteten i arbetet genomförde bland annat Urbaser en ny tur-
optimering av sina turer. Samtidigt bytte Ökrab ut cirka 7 000 taggar på sina sopkärl för att säkerställa en 
korrekt identifikation av kärlen för korrekt debitering av kundernas abonnemang. Under året infördes en 
tömningskalender på entreprenörens hemsida och det kommer även att finnas möjlighet till sms-
avisering för kunderna i början av år 2020.  
 
Under året arbetade bolaget tillsammans med Sysavs övriga ägarkommuner med den nya kretslopps-
planen. Arbetet kommer att slutföras under år 2020 och beslut i ärendet kommer att ske under hösten 
2020. 
 
Styrelsen antog en handlingsplan för år 2019 om tolv punkter att förbättra miljön i ägarkommunerna. 
Fyra mål uppnåddes år 2019, sju är pågående arbeten medan målet om återbruk inte påbörjades. 
 
Under året genomfördes en kundundersökning i området som visade att 93 procent av villahushållen 
och 80 procent av de boende i lägenheter var nöjda med Ökrabs tjänster. 
 
För att förbättra skolungdomarnas kunskaper om avfallshantering har Ökrabs styrelse under de senaste 
två åren beslutat att bidra till en studiedag där alla klasser i årskurs fem kan besöka Sysavs anläggning i 
Malmö kostnadsfritt genom att Ökrab bekostar transport in till Malmö. Denna aktivitet fortsatte under 
år 2019 och kommer så även att göra under år 2020. 
 
Bolaget uppvisade ett nollresultat. Kostnaderna ökade på grund av ny prissättning av entreprenören för 
slamtömning samtidigt som avfallsmängderna på återvinningscentralerna var större under året. 
Intäkterna ökade i princip motsvarande till följd av årets taxehöjning på 3 procent. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  51 50 

Nettoomsättning  68 118 71 121 

Resultat efter finansiella poster  -4 504 321 

Balansomslutning  44 209 40 844 

Investeringar  2 497 3 226 

 
Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är organiserad i ett 
kommunalförbund. Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet hålla en för förbunds-
medlemmarna gemensam räddningstjänst enligt lagen.  
 
Ett ständigt arbete pågår med att utveckla och förbättra medarbetares arbetsmiljö. Under året färdig-
ställdes ombyggnationen av den 40-åriga brandstationen i Ystad. Måndagen den 25 november kunde 
invigningen genomföras. Nu är målet uppnått gällande ”Friska brandmän”, att kunna ge medarbetarna 
ett betydligt bättre omhändertagande av kontaminerad utrustning. De kvinnliga medarbetarna har 
numera ett större utrymme för omklädning, dusch och bastu. Under år 2020 är målet att brandstationen i 
Simrishamn ska genomgå en ombyggnation. 
 
En medveten satsning på den förebyggande verksamheten börjar ge resultat. 2019 var det första året 
efter en längre period som det inte inträffade någon dödsbrand inom räddningstjänstens område. Under 
året utbildades 3 851 personer fördelat på 182 utbildningar. Brandskyddskontrollanterna genomförde 
över 2 000 hem- och informationsbesök i samband med brandskyddskontroller. Det motsvarar 50 
procent av alla hembesök i Skåne. Parallellt genomfördes cirka 200 tillsyner enligt LSO (Lagen om skydd 
mot olyckor). 
 
Avsaknaden av brandvarnare i bostad är något SÖRF arbetar aktivt med att förebygga. Detta ledde till 
att ett brandvarnarprojekt startade 2018. Projektet fortlöpte med gott resultat. Under året monterades 50 
brandvarnare upp i hemmen. Utöver utbildningar genomfördes det 2 248 hembesök av brandskydds-
kontrollanterna och brandmännen. Vid besöken diskuterades hushållets brandskydd. Hembesöken 
genererade uppdragsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med 0,2 mnkr.  
 
Alla klasser i årskurs 2, 5 och 8 fick under året besök av SÖRF. De yngre barnen utbildades i brand-
kunskap och vikten av att kunna hantera en brand i hemmet samt vart de vänder sig i händelse av en 
brand eller olycka. I årskurs 8 utbildade SÖRF i konceptet ”Upp i rök”. Utbildningen riktade sig till 
ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder samt ungdomarnas eget beteende 
och handlande. Besöken var mycket uppskattade och kommer att fortsätta framöver.  
 
SÖRF anordnade tillsammans med de kommunala säkerhetscheferna den populära säkerhetsmässan för 
samtliga elever i åk 7. Mässan genomfördes under fyra dagar på brandstationen i Ystad. Över 750 elever 
besökte brandstationen i Ystad och fick information av polis, bank, försäkringsbolag och Region Skåne. 
 
Resultatet uppgick till 0,3 mnkr och medförde att förbundet kunde återställa 2017 års underskott.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund (tkr)    

  2018 2019 

Antal anställda (st)  17 17 

Nettoomsättning  14 453 15 667 

Resultat efter finansiella poster  3 3 

Balansomslutning  6 071 5 334 

Investeringar  135 148 

 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för myndighets-
utövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet åt medlemskommunerna Simrishamn, Tomelilla och 
Ystad.  
 
Arbetet med digitalisering fortsatte där de första e-blanketterna lanserades i september och kan följas via 
”Mina sidor”. En plattform för att kunna hantera e-fakturor installerades under året. 
 
Den 1 juli trädde en ny lagstiftning i kraft som gäller tobak och liknande produkter. Ansökningsför-
farandet ställer högre krav på den som söker tillstånd idag mot tidigare och handläggningen av an-
sökningarna är resurskrävande. Under året handlades även Sjöbo kommuns ansökningar om tobaks-
tillstånd. 
 
Under året utfördes 6 000 riskinventeringar, 1 290 inventeringar av enskilda avlopp och sammanlagt 
1 200 inspektioner/kontroller varav 438 kontroller utfördes med stöd av livsmedelslagen, 93 in-
spektioner av tobak, öl och receptfria läkemedel, 292 inspektioner avseende hälsoskydd, 192 in-
spektioner inom lantbruk och 185 inspektioner gällande industriell miljöfarlig verksamhet. 
 
Under våren handlades två ansökningar för provborrning inom Tomelilla kommun. Det var en gedigen 
handläggning där bland annat alla som kände sig berörde bereddes möjlighet att inkomma med syn-
punkter. Ärendena krävde extra direktionsmöten och överklagades upp till högsta instans som i detta fall 
är Mark- och miljööverdomstolen. Det blev avslag på att få prövningstillstånd i högsta instans och 
domen från Mark- och miljödomstolen står därför fast. 
 
Under våren beslutades det i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté att gå vidare med att alkoholenheten 
ska flyttas över till miljöförbundet. 
 
Under 2018 togs det beslut i samråd med medlemskommunerna att det ska finnas extra insatser för att få 
ett aktuellt register över enskilda avlopp. Arbetet med att få ett aktuellt register fortlöpte under året med 
riskinventering, inventering och ansökningar om att åtgärda enskilda avlopp. 
 
Resultatet uppgick till ett drygt nollresultat, vilket var en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Budgeten 
för år 2019 och år 2020 fastställdes med negativa resultat i motsats till de finansiella målen att förbundet 
ska uppvisa positivt resultat, vilket kommunicerades till medlemskommunerna i samband med budget-
processen där direktionen åberopade synnerliga skäl att inte behöva återställa underskottet. Anledningen 
är en nödvändig satsning på ett uppdaterat avloppsregister för att kunna leverera data till andra myn-
digheter, vilket annars kan leda till att förbundet förlorar tillsynen och att kommunerna inte kan uppfylla 
sina miljömål. Utfallet år 2019 översteg alltså förväntningarna, främst beroende på högre intäkter 
gällande miljö- och hälsoskyddsavgifter på grund av den nya tobakslagen, och det finansiella målet kunde 
därmed uppfyllas. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
 

Samhällsekonomisk utveckling 
 
Enligt Sveriges Kommuner och Regioners bedömning ser konjunkturutsikterna för världsekonomin 
bräckliga ut. Den beräknade svenska utvecklingen bygger på bedömningen att någon tydlig acceleration 
för global tillväxt inte kommer att ske. BNP-tillväxten i Sverige antas bli svag. Den inhemska efterfrågan 
bedöms växa tämligen långsamt med dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion, såväl i 
den offentliga sektorn som för hushållen. Utrikeshandeln beräknas inte ge något större bidrag till den 
svenska BNP-tillväxten vilket är i stor kontrast mot 2019.  
 
Inflationen beräknas landa under Riksbankens mål om 2 procent. Om den senaste tidens låga energi-
priser består finns en risk för en svagare inflation framöver.  
 
I Tomelilla kommuns budget för planperioden 2020 – 2022 uppgår resultatet årligen till 2 procent av 
skatter och statsbidrag för att ha en beredskap inför den osäkerhet som finns i den samhällsekonomiska 
utvecklingen såväl internationellt, nationellt som på regional och lokal nivå. Investeringstakten minskar 
för att stärka kommunens soliditet. 
 
Under första kvartalet 2020 har Covid-19 starkt påverkat hela världsekonomin. De ekonomiska 
konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är högst osäkra. Mycket talar för att produktion och 
sysselsättning i Sverige kommer att drabbas hårt, åtminstone tillfälligt. Sveriges Kommuner och Regioner 
har gjort en prognosindikation för skatteinkomsterna under året där bedömningen är att skatte-
underlagets tillväxt för 2020 kan landa på 1,5 procent istället för 2,4 procent. Det skulle innebära en 
betydande nedrevidering med nästan en procentenhet jämfört med den skatteunderlagsprognos som 
Sveriges Kommuner och Regioner publicerade i februari 2020 och som avsågs att ligga till grund för det 
fortsatta budgetarbetet i Tomelilla.  
 

Befolkningsutveckling 

 
Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, uppgick Sveriges befolkning per den 31 december 2019 till 
10 327 589 personer. Under 2019 ökade befolkningen med 97 404 personer, vilket var den lägsta folk-
ökningen sedan 2013, och lägre än den genomsnittliga ökningen under årtiondet på 98 691 personer. 
Befolkningen i Sverige ökar för tillfället av att det dels föds fler än det dör, men främst för att in-
vandringen är större än utvandringen. Cirka 73 procent av folkökningen förklaras av migrationen.  
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I Tomelilla kommun ökade befolkningen med 60 personer år 2019 och uppgick vid årets slut till 13 617 
invånare. Det föddes 124 barn och 148 personer avled, vilket medförde ett födelseunderskott på 24 
personer. Flyttningsnettot var positivt och uppgick till 84 personer, vilket var den största anledningen till 
ökningen av befolkningen.  
 

 
 

Arbetsmarknad 
 
Den försvagning av arbetsmarknadsläget som började ske redan 2018 antas fortsätta. Den låga BNP-
tillväxten som varit sedan andra halvåret 2018 bedöms innebära en fortsatt anpassning av arbetsinsats 
och bemanning. En viss dämpning av antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms 
därför ske 2020. 
 
Arbetslösheten i Tomelilla uppgick 2019 till 7,9 procent vilket var en liten ökning från 2018 med 0,2 
procent. Rikssnittet i Sverige uppgick 2019 till 7,0 procent.  
 
Rörligheten på arbetsmarknaden tenderar att öka över tid. Detta är till stor del en följd av allt effektivare 
transportsystem men också en tydligare specialisering inom arbetslivet där sannolikheten för att hitta ett 
passande arbete i närheten av bostäder minskar. Även stigande bostadspriser leder till utträngnings-
effekter där invånarna får söka bostäder långt bort från de större städerna där de dynamiska arbets-
marknaderna finns. Det största antalet utpendlare från Tomelilla pendlade till Ystad följt av Simrishamn, 
Sjöbo och Malmö. Inpendlare kom framför allt från Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Kristianstad. 

 

Pensionsförpliktelser 
 
Enligt redovisningsrekommendationer ska särskild upplysning lämnas om pensionsförpliktelser och 
deras finansiering, vilket redovisas i nedanstående tabell. 
 

Pensionsförpliktelser (mnkr)    

  2018 2019 

Pensionsavsättning inklusive löneskatt  7,8 8,4 

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt  225,9 219,7 

Finansiella placeringar  -45,3 -55,5 

Återlånade medel  188,4 172,6 
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Placeringar 
 
I nedanstående tabell redovisas fördelningen av tillgångsslagen, gällande kommunens avsättning av 
medel för framtida pensionsåtaganden, för utgången av år 2019. Medlen förvaltas av extern kapital-
förvaltare, Svenska Handelsbanken. 
 
Enligt det antagna finansreglementet ska kapitalet förvaltas så att efterfrågad avkastning uppnås till 
minsta möjliga risk. Portföljen ska var fullinvesterad, det vill säga andelen likvida medel ska vara 
minimal, maximalt 10 procent. Andelen aktierelaterade finansiella instrument tillåts uppgå till 75 procent 
och räntebärande ska minst uppgå till 20 procent samt andelen alternativa investeringar tillåts uppgå till 
10 procent.  
 
Per den siste december 2019 fanns det en marginell övervikt gällande alternativa investeringar som 
uppgick till 10,42 procent jämfört med högst tillåtna 10 procent. Andelen aktier uppgick till 69,13 
procent mot högst tillåtna 75 procent och andelen räntebärande var 20,4 procent i enlighet med 
placeringsreglerna där de ska vara minst 20 procent. Andelen likvida medel som maximalt får uppgå till 
10 procent uppgick till 0,05 procent vid årets slut. 
 

Placeringar (mnkr)  Anskaffnings- Marknadsvärde Andel av 

  värde 191231 portfölj (%) 

Svenska aktier  19,6 24,3 43,69 

Utländska aktier  9,2 14,1 25,44 

Svenska räntebärande  8,7 8,7 15,63 

Utländska räntebärande  2,5 2,6 4,77 

Alternativa investeringar  5,3 5,8 10,42 

Summa värdepapper  45,3 55,5 99,95 

Bankmedel   0,0 0,05 

Summa portfölj 1   55,5 100,00 

Realiserade vinster under året   2,5  

Orealiserade vinster under året   10,2  
 

1 Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), 7 kap 6 § ska finansiella instrument som 
kommunen innehar för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde istället för det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.  

 

80



 

14 
 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Likviditet och lån 

 
Kommunen hade per den 31 december 2019 en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på åtta lån om 
totalt 250 mnkr. I februari 2019 genomfördes en nyupplåning på 60 mnkr samt under april 2019 
omsattes ett lån på 30 mnkr. Hos Sparbanken Skåne har kommunen en checkräkningskredit på 50 mnkr. 
Checkräkningskrediten utnyttjas gemensamt med kommunens båda dotterbolag. 
 

Lån (mnkr) Låne- Ränta Ränte- 

 belopp 191231 bindning 

Kommuninvest 20,0 0,960% Maj -25 

Kommuninvest 20,0 0,400% Mar -23 

Kommuninvest 20,0 0,208% Feb -20 

Kommuninvest 30,0 0,610% Apr -24 

Kommuninvest 30,0 1,690% Sep -25 

Kommuninvest 30,0 0,519% Jan -20 

Kommuninvest 50,0 0,850% Feb -22 

Kommuninvest 50,0 0,920% Jan -23 

Summa lån kommunen 250,0   

Österlenhems låneskuld 320,0   

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneskuld 1,2   

Summa lån kommunkoncernen 571,2   

 

Skatteintäkter och statsbidrag  
 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) Budget Bokslut Budget- 

 2019 2019 avvikelse 

Skatteintäkter 528,3 528,9 0,6 

Generella statsbidrag och utjämningar 228,2 232,1 3,9 

Summa skatteintäkter och statsbidrag 756,5 761,0 4,5 

 
De budgeterade skatteintäkterna var 0,6 mnkr lägre än det faktiska utfallet och generella statsbidrag och 
utjämningar var 3,9 mnkr högre än den budgeterade nivån.  
 
Sveriges Kommuner och Regioners prognos som gjordes i december 2019 visade fortsatt inbromsning 
2020 i både den faktiska och underliggande ökningstakten av skatteunderlaget. Orsaken är främst en 
förväntad minskning av arbetade timmar. Därutöver hålls skatteunderlaget tillbaka av personer som fyllt 
65 år med anledning av ytterligare en höjning av grundavdragen. Förväntan för åren 2021 – 2023, före 
det nya coronavirusets spridning, var en återhämtning för svensk ekonomi mot en konjunkturell balans. 
De ekonomiska konsekvenserna till följd av coronaviruset är högst osäkra. Covid-19 har starkt påverkat 
hela världsekonomin. Sveriges Kommuner och Regioners prognosindikation i mars 2020 är en 
betydande nedrevidering av skatteunderlaget för 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

81



 

15 
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Händelser av väsentlig betydelse 
 

Kommunstyrelsen 
 

• Innovation Week, olika föreläsningar, panelsamtal och workshops som berör digitalisering, 
innovation eller resande, genomfördes under våren. 

• EU-projektet ”Digital Kommunal Service” beviljades. 

• Ledarakademin, ett övergripande chefs- och ledarutvecklingsprogram, genomfördes.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

• Ett gemensamt driftbolag för vatten och avlopp bildades tillsammans med Simrishamn.  

• Ombyggnation av Byavägen och Villagatan utfördes. 

• Kommunens första solcellsanläggning, Pantern 6, driftsattes. 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

• Biblioteket i Smedstop byggdes om för meröppet. 

• Ett föreningsråd startades, som ska verka för att tillvarata de ideella föreningarnas intresse. 

• Nämnden fattade beslut om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att verkställa byggandet 
av en aktivitetspark som beräknas stå klar till sommaren år 2020. 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

• Nytt LSS-boende på Stafettgatan invigdes. 

• Ett nytt kvalitetsledningssystem togs fram. 

• I december var LSS-verksamheten först ut med att gå in i heltid som norm för samtliga 
medarbetare. 

 

Familjenämnden 
 

• Ängens förskola byggdes till med tre nya avdelningar samt ny utemiljö anlades. 

• Utredningsarbetet vid ansökan om försörjningsstöd automatiserades. 

• En avsiktsförklaring undertecknades tillsammans med Region Skåne angående en framtida 
gemensam familjecentral. 

 

Överförmyndarnämnden 
 

• En ny gemensam överförmyndarnämnd bildades från och med den 1 januari 2019.  
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Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 
 

Vision  
 
Under hösten påbörjades ett arbete med en ny vision som ska slutföras och beslutas under år 2020. Den 
befintliga visionen lyder: 
 
”Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet och njuter av Österlen!” 
 
Visionen pekar ut riktningen, beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiven. 

 

Övergripande mål 
 
Från och med 2019 finns en ny målmodell som är beslutad av kommunfullmäktige. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där verksamheten behöver 
utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges övergripande tre målområden med 
vardera två mål.  
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hållbar 

utveckling 

• Förenkling leder till att fler kan göra det som är 
långsiktigt hållbart 

• God utbildning ges 

Delaktighet 

och 

egenmakt 

Trygghet och 

hälsa 

• Delaktigheten i samhället ökar och invånarna 
upplever att de kan påverka sin vardag 

• Livslångt lärande uppmuntras och människors 
möjlighet till egen försörjning underlättas 

• Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa 

• Den upplevda tryggheten ökar 
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Nämndsmål  
 
Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om nämndsmål utifrån kommunfullmäktiges tre över-
gripande målområden ovan. Dessa nämndsmål med uppföljning redovisas i tabellform under respektive 
nämnd i avsnittet ”Verksamhetsanalys” sist i årsredovisningen. 
 
Kommunen hade totalt 49 nämndsmål år 2019, där 36 mål bedöms vara uppfyllda, 9 delvis uppfyllda 
och 3 inte uppfyllda. Kommunstyrelsens mål gällande att Tomelilla erbjuder arenor för medborgardialog, 
gick inte att bedöma, då måluppfyllelsen baseras på resultatet av SCB:s medborgarenkät, vilken inte 
genomfördes 2019.  
 
Ett av de tre mål som inte bedöms vara uppfyllda är kommunstyrelsens ”Hållbarhetsarbetet ökar och 
genomsyrar hela förvaltningen”. Tomelilla kom på plats 115 i mätningen Aktuell hållbarhet miljöranking 
i Sverige vilket var en försämring jämfört med tidigare år. Fordonsparken kommer att förnyas och 
därmed minskar användningen av fossilt bränsle i bilar. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens mål ”Bygg och samordna fiberutbyggnaden så att 95 procent av alla hushåll 
och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020”, bedöms inte vara uppfyllt. Den 
senaste tillgängliga statistiken som är från oktober 2019 visade att 62,7 procent av alla hushåll och 
företag fått möjlighet till höghastighetsbredband. Målet år 2020 kommer inte att nås med anledning av 
att det är många aktörer inblandade i utbyggnaden samt att Trafikverket har långa handläggningstider. 
Det finns en god förhoppning att målet om att alla bör ha fått möjlighet till höghastighetsbredband år 
2025, kommer att nås. Under året gav kommunen möjlighet för fiberanslutning till 500 hus. 
 
Det tredje målet som inte bedöms vara uppfyllt är familjenämndens ”God lärmiljö skapas för att möta 
elevernas individuella behov”. Genomsnittsresultatet på nationella prov i åk 3, 6 och 9 ökade inte och 
behörigheten till gymnasiet låg på samma nivå som 2018. Däremot minskade andelen elever som 
kommunen inte kunde tillgodose behoven för, och som då placeras i skolverksamhet utanför 
kommunen. En åtgärd för att nå målen är att utveckla handlingsplanerna för att öka kvaliteten i 
undervisningen till exempel gällande matematik, språk samt nyanlända elever. 
 
Det innebär att 92 procent av målen bedöms vara helt uppfyllda eller delvis uppfyllda, vilket samman-
fattningsvis kan anses vara en god måluppfyllnad.  

 

Intern kontroll 
 
Intern kontroll är det samlade begreppet för de system, processer och rutiner som bidrar till att det som 
ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Kommunallagen ger nämnderna ansvaret för att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Kommunstyrelsen har det övergripande och samordnande ansvaret för den interna kontrollen inom hela 
kommunen. Samtliga nämnder beslutade om interna kontrollplaner för år 2019 med undantag för sam-
hällsbyggnadsnämnden, vilket kritiserades av revisionen. Ett utvecklingsarbete genomfördes under året 
för att stärka strukturen och organisationen kring riskanalyser, interna kontrollplaner och uppföljning av 
intern kontroll. I arbetet med intern kontroll upprättas riskanalyser i olika steg för att ligga till grund för 
de interna kontrollplanerna. 
 
Den sammantagna bedömningen av den intern kontrollen utvecklades och bedrevs på ett sådant sätt att 
den anses tillräcklig, men där processen kommer att fortsätta utvecklas för att säkerställa den interna 
kontrollen även framöver. Den sammantagna bedömningen av den interna kontrollen i kommun-
koncernens bolag och förbund är att den är god. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 
 

God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad 
 
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i budgeten. Dessa mål består 
såväl av finansiella som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Tomelilla kommun definierar 
god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både 
finansiella mål och verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst två 
tredjedelar av samtliga mål samt de tre finansiella målen vara antingen helt uppfyllda eller på väg att 
uppfyllas under året. Enligt den nya målmodellen som gäller från och med 2019 utgör kommunstyrelsens 
verksamhetsmål även verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.  
 
I tabellerna nedan redovisas kommunens finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning, det vill säga kommunstyrelsens mål. Den sammanfattande bedömningen är att Tomelilla 
kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. De tre finansiella målen är uppfyllda samt av 
kommunstyrelsens tretton verksamhetsmål är elva helt eller delvis uppfyllda. Ett mål är inte uppfyllt och 
ett mål kan inte bedömas.  
 
Den sammanfattande bedömningen av bolagen och förbunden i Tomelilla kommunkoncern är att de 
uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning genom att de uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat 
och god följsamhet mot ägardirektiven. 
 

Finansiella mål Måluppfyllelse  

   

Resultatmål 
Extern resultatnivå, exklusive extra-
ordinära intäkter och kostnader, ska 
uppgå till lägst 1,3 procent i genomsnitt i 
perioden 2019 – 2021. 

Målet är uppfyllt. Resultatet för 2019 uppgick till 
0,3 procent av skatter och statsbidrag. Med det 
budgeterade resultatet för 2020 och 2021 
kommer den genomsnittliga resultatnivån för 
perioden att uppgå till 1,5 procent av skatter och 
statsbidrag. 

 

Investeringsmål 
Nettoinvesteringar får i genomsnitt under 
perioden 2019 – 2021 uppgå till maximalt 
12 procent av de totala skatteintäkterna 
och statsbidragen. 

Målet är uppfyllt. Investeringarna för 2019 upp-
gick till 9,2 procent av skatter och statsbidrag. 
Inräknat budgeterade nivåer för 2020 – 2021 
kommer nettoinvesteringarna att uppgå till 9 
procent under perioden. 

 

Skuldmål 
Självfinansieringsgraden av de skatte-
finansierade investeringarna ska uppgå till 
minst 55 procent i genomsnitt under 
perioden 2019 – 2020. Investeringarna 
inom den skattefinansierade verksam-
heten bör fullt ut självfinansieras via 
genererat kassaflöde från verksamheten, 
det vill säga nyupplåning bör undvikas. 
Avgiftsfinansierad vatten- och avlopps-
verksamhet kan finansieras genom 
upptagna lån. Bedömning av påverkan av 
taxenivåer ska göras. 

Målet är uppfyllt. Självfinansieringsgraden 
uppgick till 77 procent under 2019. Enligt   
budget 2020 kommer de skattefinansierade 
investeringarna att vara 100 procent själv-
finansierade. 
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Kommunstyrelsens Måluppfyllelse  

verksamhetsmål   

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör 
digitaliseringens möjligheter. 

Målet är delvis uppfyllt. Tillgången till eller absolut 
närhet till 100 Mbit/s möjliggörs med hjälp av med-
finansiering från EU, där utbyggnaden av fiber-
nätet fortsätter under 2020. Medel för kommunal 
digitaliserad service beviljades och arbetet start-
ades upp under 2019. Under året har kommunen 
gett möjlighet för fiberanslutning till 500 hus. 

 

Hållbarhetsarbetet ökar och genomsyrar 
hela förvaltningen. 

Målet är inte uppfyllt. Tomelilla kom på plats 115 i 
mätningen Aktuell hållbarhet miljöranking i Sverige 
vilket är en försämring jämfört med tidigare år. 
Fordonsparken kommer att förnyas och därmed 
minskar användningen av fossilbränsledrivna bilar. 

 

Tomelilla präglas av mångfald, 
tillgänglighet och öppenhet. 

Målet är delvis uppfyllt. Gemensam administration 
startades upp under hösten. I början av 2020 
lanserades Tomelilla direkt som är en gemensam 
servicekanal in i kommunen. 

 

Destinationsutvecklingen i Tomelilla och 
sydöstra Skåne utvecklas i samverkan. 

Målet är uppfyllt. Inkvarteringsstatistiken i Tomelilla 
ökade.  

Utbildning och lärande är mångsidigt 
och behovsanpassat. 

Målet är uppfyllt. Andelen elever som upplever att 
man respekterar varandra var högre än tidigare år. 
Andelen elever som har en mer positiv syn på 
skolan och undervisningen ökade. 

 

Barn och ungdomar uppnår goda 
studieresultat. 

Målet är uppfyllt. Andelen elever i årskurs 6 som 
fick minst betyg E ökade samt andelen elever i 
årskurs 9 med behörighet till gymnasiet var på 
samma nivå som tidigare år. 

 

Klimatet för näringsliv och 
företagsamhet i Tomelilla är attraktivt 
och konkurrenskraftigt. 

Målet är uppfyllt. Tomelilla kom på plats 112 i 
Svenskt Näringslivs årliga ranking, vilket var 20 
placeringar bättre än förra året. I Insiktsmätningen 
kom Tomelilla på andra plats i Sverige. 

 

Tomelilla erbjuder arenor för 
medborgardialog. 

Då måluppfyllelsen baseras på resultatet av SCB:s 
medborgarenkät, vilken inte gjordes 2019, går det 
inte att göra en bedömning av om det är uppfyllt 
eller inte. 

 

Tomelilla kommunförvaltning är en 
attraktiv arbetsgivare. 

Målet är uppfyllt. Medarbetarenkäten genomfördes 
under hösten 2018 och handlingsplaner togs fram 
under 2019. 

 

Invånares möjlighet till egen försörjning 
ökar. 

Målet är uppfyllt. Andelen förvärvsarbetande 
invånare ökade.  

Invånare som får stöd och service för sin 
dagliga livsföring är nöjda med 
insatserna. 

Målet är uppfyllt. Brukarundersökningar inom 
hemtjänst och särskilt boende visade på goda 
resultat. 

 

Tomelilla har arenor som inspirerar till 
ett aktivt och hälsosamt liv. 

Målet är uppfyllt. Antalet deltagartillfällen ökade. 
 

Tomelilla upplevs som en trygg 
kommun. 

Målet är delvis uppfyllt. Polisens trygghetsmätning 
visade på ett marginellt sämre resultat än tidigare 
år. Utfallet av faktiska brott ökade däremot inte. I 
samverkan med polisen ska trygghetsvandringar 
och dialoger med invånare genomföras under 
2020. 

 

 

X 
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Driftbudget 
 
Netto per nämnd/verksamhet (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Kommunfullmäktige  -1,2 -1,0 -1,0 0,0 

Revisionen  -0,8 -0,6 -0,7 0,1 

Valnämnden  -0,2 -0,1 -0,2 0,1 

Överförmyndarnämnden  -2,0 -1,4 -2,0 0,6 

Kommunstyrelsen  -58,0 -58,5 -58,4 -0,1 

Samhällsbyggnadsnämnden  -30,3 -28,5 -29,1 0,6 

Byggnadsnämnden  -2,0 -1,9 -2,7 0,8 

Kultur- och fritidsnämnden  -36,2 -35,9 -37,8 1,9 

Vård- och omsorgsnämnden  -227,2 -229,3 -230,1 0,8 

Familjenämnden  -374,8 -394,0 -382,2 -11,8 

Finansieringen 1  739,8 763,3 751,8 11,5 

Totalt 1  7,1 12,1 7,6 4,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
 
Familjenämnden hade en negativ budgetavvikelse på nära 12 mnkr medan finansieringen hade nästan 
motsvarande positiva budgetavvikelse. Inom familjenämndens två stora verksamhetsområden stod 
individ- och familjeomsorgsverksamheten för 0,8 mnkr av underskottet medan barn- och utbildnings-
verksamheten stod för resterande 11 mnkr. Finansieringens överskott beror till största delen på bokförda 
orealiserade vinster med anledning av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som 
trädde i kraft den 1 januari 2019. 
 
Gymnasieverksamheten uppvisade ett underskott på 5,3 mnkr. Detta var ett resultat av fler elever, både i 
ordinarie gymnasieskola och gymnasiesärskola, samt minskade intäkter från Migrationsverket. Cirka 21 
gymnasieelever som kommunen tidigare kunde återsöka statsbidrag för, fick uppehållstillstånd under 
året, vilket medförde att statsbidrag inte längre kunde återsökas för dessa elever. 
 
En annan bidragande orsak till underskottet var att hyreskostnaderna inom barn- och utbildnings-
verksamheten ökade med 4 mnkr jämfört med budget med anledning av följande genomförda invest-
eringar: om- och /eller tillbyggnad av Brösarps skola, Lindesborgsskolan, Kastanjeskolan, Lärkans 
förskola, Ängens förskola, Onslunda skola och Smedstorps skola.  
 
Inom individ- och familjeomsorgsverksamheten fanns det både underskott och överskott där verk-
samheten för försörjning och vuxna uppvisade det enskilt största underskottet på 5,2 mnkr. Främsta 
anledningen var kostnaderna för försörjningsstöd och köp av platser för familjefrid, vilka var 5 mnkr 
högre än budget. 
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Investeringsbudget 
 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 70,1 mnkr för kommunen och 106,2 mnkr för kommunkoncernen.  
 
Den totala budgetavvikelsen för kommunen var 26,4 mnkr där drygt 15 mnkr avser utbyggnaden av 
fiber som inte går i den takt som förväntat bland annat beroende på att det är många aktörer inblandade 
i utbyggnaden. Under 2019 möjliggjorde Tomelilla kommun fiberanslutning till 500 hus. Drygt 11 mnkr 
hänför sig till fastighetsinvesteringar, ny bollhall, som fanns med i 2019 års budget men inte utfördes. 
 
Större investeringar som genomfördes i kommunen under året var utbyggnad av fiber, ombyggnation av 
Byavägen, nybyggnation av gång- och cykelväg på Villagatan, ny dränering för kommunhuset, anläggning 
av lekplats i Spjutstorp, tillbyggnad av Ängens förskola bland annat med nattverksamhet, ombyggnad av 
Smedstorps bibliotek för att öka tillgängligheten med meröppet. 
 
Österlenhem AB, kommunens bostadsbolag, nyinvesterade för knappt 33 mnkr under året, bland annat 
gjordes hela utemiljön i kvarteret Lejonet om, renovering av utemiljön samt utbyte av vattenledningarna 
och avstängningsventilerna i kvarteret Lodjuret påbörjades, nybyggnationen av två hus på marken Hallen 
4 avslutades och bilar och övriga inventarier köptes in. 
 

Investeringar per nämnd (mnkr) Bokslut Budget Budget- 

 2019 2019 avvikelse 

Kommunstyrelsen -13,9 -29,2 15,3 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA-enheten -33,7 -44,8 11,1 

Kultur- och fritidsnämnden -0,4 -0,3 -0,1 

Vård- och omsorgsnämnden -1,2 -1,5 0,3 

Familjenämnden -2,9 -3,0 0,1 

Exploateringsprojekt -4,7 -0,0 -4,7 

Summa skattefinansierat -56,8 -78,8 22,0 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA-enheten -13,3 -17,7 4,4 

Summa investeringar -70,1 -96,5 26,4 
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Balanskravsresultat 
 
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vid beräkningen av balanskravet, som är 
kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för vissa poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten.  
 
Balanskravsresultatet uppgick till -0,1 mnkr år 2019. Efter hänsyn till synnerliga skäl som återföring av 
nyttjade medel från den sociala investeringsfonden är balanskravsresultatet 2,4 mnkr. 
 

Balanskravsresultat 1    

  2018 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 2  7,1 12,1 

Reducering av realisationsvinster 2  -5,2 -12,2 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  1,9 -0,1 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter resultatutjämningsreserv  1,9 -0,1 

Uttag från social investeringsfond  2,7 2,5 

Insättning till social investeringsfond  0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter social investeringsfond  4,6 2,4 
 

1 Inga negativa balanskravsresultat från tidigare år finns att återställa. 

2 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
 

Resultatöverföring 
 
I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning ska avvikelser/resultat i 
driften som är relevanta överföras till nästa år. Huvudprincipen är att överföra resultat inom barn- och 
utbildningsverksamheten per skola till följande år.  
 

Resultatutjämningsreserv 
 
Av tidigare års resultat har 16,5 mnkr reserverats i resultatutjämningsreserven. Medlen är tänkta att 
kunna utjämna skatteintäktsminskningar över en konjunkturcykel och därmed undvika drastiska 
nedskärningar i verksamheterna. För år 2019 kan inga ytterligare avsättningar göras enligt fastställt 
reglemente. 

 

Social investeringsfond 
 
Årets uttag ur den sociala investeringsfonden motsvarar den projektansökan avseende 2018 – 2020 
gällande arbetsmarknadsinsatser för unga nyanländas- och långtidsarbetslösas etablering i arbetslivet som 
godkändes av styrgruppen 2018. Fondens medel beräknas vara förbrukade när projektet avslutas. 
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Väsentliga personalförhållanden 
 
Under året påbörjades implementeringen av övergripande processer inom lönebildnings- och arbets-
miljöområdet. Inom arbetsmiljöområdet genomfördes arbetsmiljöutbildningar och inom lönebildnings-
området startades ett arbete upp med ny arbetsvärdering och lönekartläggning som fortsätter under år 
2020 där även nya lönekriterier ska tas fram. En ny arbetsmiljöpolicy togs fram. 
 
Det genomfördes ett omfattande ledarskapsutvecklingsprogram, Tomelilla Ledarakademi, med 
kommunens chefer och ledare inom områdena att leda sig själv, att leda i ständig förändring, mitt 
ledarskap, talanger och fallgropar, aktivt lyssnande, konflikthantering, coachande förhållningssätt med 
mera. I oktober genomfördes även en chef- och ledarutvecklingsdag där cheferna jobbade med att ta 
fram nya lönekriterier samt med systematiskt arbetsmiljöarbete och kränkande särbehandling. Inför detta 
togs en ny ledarpolicy fram. 
 
Arbetet med ”Heltidsarbete som norm” fortsatte, där investeringar i ett nytt schemaplanerings- och 
vikariehanteringssystem ligger till grund för att kunna arbeta med heltidsfrågan. Heltidsarbete är inte 
enbart en jämställdhetsfråga utan även mycket viktigt ur ett kvalitets- och kompetensförsörjnings-
perspektiv. För att stödja verksamheterna i dessa frågor startades en central rekryterings- och 
bemanningsenhet upp. 
 
Företagshälsovårdsarbetet dominerades av förebyggande insatser följt av rehabiliterande och främjande 
insatser. Tjänster som avropades var bland annat stödsamtal, utredningar, arbetsmiljökonsultationer, 
besök hos företagsläkare och belastningsergonomiska genomgångar. Kommunen erbjöd också samtliga 
anställda gratis vaccination mot kommande influensa.  
 
I 2019 års lönerevision var det fokus på arbete med lönespridning och särskilt yrkesskickliga inom hela 
kommunen.  
 

Tillsvidareanställda 
 

Antalet tillsvidareanställda     

 2018 2019 Förändring 

Kommunledningskontoret 46 55 9 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1 52 115 -7 

Kultur- och fritidsverksamheten 1 70 - - 

Vård- och omsorgsverksamheten 229 240 11 

Individ- och familjeverksamheten 45 41 -4 

Barn- och utbildningsverksamheten 278 263 -15 

Verksamhetschefer 5 3 -2 

Totalt tillsvidareanställda, kommunen 725 717 -8 

Österlenhem AB 11 11 0 

Tomelilla Industri AB 0 0 0 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 0 0 0 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 51 50 -1 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 17 17 0 

Totalt tillsvidareanställda, kommunkoncernen 804 795 -9 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
 

90



 

24 
 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Antalet tillsvidareanställda i Tomelilla kommun minskade från 725 till 717 anställda jämfört med före-
gående år. Anledningen till ökningen på kommunledningskontoret var införandet av Tomelilla direkt 
samt gemensam administration under ekonomiavdelningen. Minskningen av tillsvidareanställda inom 
barn- och utbildningsverksamheten förklaras med anpassningar till skolpengen. 

 

Pensionsavgångar 
 
Antalet pensionsavgångar    

  2018 2019 

Kommunledningskontoret  2 3 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1  2 3 

Kultur- och fritidsverksamheten 1  1 - 

Vård- och omsorgsverksamheten  6 8 

Individ- och familjeverksamheten  3 0 

Barn- och utbildningsverksamheten  7 2 

Totalt  21 16 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
 
Antalet pensionsavgångar var något färre under år 2019. I och med lagförändringar kring höjd 
pensionsålder bedöms pensionsavgångarna att minska i antal de kommande åren. 

 

Sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid     

  2018 2019 

Kvinnor    

29 år eller yngre  2,58 4,50 

30–49 år  4,50 5,11 

50 år eller äldre  6,31 6,99 

Totalt kvinnor  5,41 5,87 

    

Män    

29 år eller yngre  4,33 5,43 

30–49 år  3,21 3,12 

50 år eller äldre  4,26 3,78 

Totalt män  4,14 3,71 

    

Samtliga anställda    

29 år eller yngre  3,06 4,78 

30–49 år  4,24 4,70 

50 år eller äldre  5,77 6,15 

Totalt samtliga anställda  5,11 5,35 

    

Andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)    

Kvinnor  35,87 38,29 

Män  20,65 18,20 

Totalt andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro   32,92 34,96 

 

91



 
 

 
25 
 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Sjukfrånvaro, procent Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män 

per verksamhet 2018 2018 2018 2019 2019 2019 

Kommunledningskontoret 4,6 3,6 5,7 1,5 1,3 1,8 

Samhällsbyggnadsverksamheten 1 5,1 4,0 5,8 4,8 4,9 4,6 

Kultur- och fritidsverksamheten 1 3,8 3,9 3,7 - - - 

Vård- och omsorgsverksamheten 5,2 5,5 2,8 5,9 6,2 4,0 

Individ- och familjeverksamheten 7,6 7,6 8,0 7,3 6,4 10,2 

Barn- och utbildningsverksamheten 5,2 5,8 2,8 5,7 6,7 2,1 

Verksamhetschefer 0,5 0,0 1,4 0,8 0,0 1,3 

Totalt 5,1 5,4 4,1 5,3 5,9 3,7 
 

1 Kultur- och fritidsverksamheten organiserades som en enhet under samhällsbyggnadsverksamheten från och med 2019. 
 
Sjukfrånvaron ökade under året från 5,11 procent till 5,35 procent. Statistiken visar en minskning av 
sjukfrånvaron för män och en ökning för kvinnor. Anledningarna till sjukfrånvaron var främst belast-
ningsskador, tumörsjukdomar, migrän och huvudvärk samt psykisk ohälsa. Ohälsa som berodde på 
kombinationer av arbetsrelaterade och personliga skäl ökade. Kommunens chefer arbetar systematiskt 
med sina rehabiliteringsärenden med stöd av HR-avdelningen. Fokus ligger på att arbeta med 
långtidsfrånvaron. 
 
Fler medarbetare nyttjade kommunens friskvårdsbidrag genom möjlighet till kvittoredovisning och 
lansering av den nya förmånsportalen Wellnet. 
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Förväntad utveckling 
 
Tomelilla kommun har en stabilt ökande befolkningsutveckling, vilket ger stora möjligheter till samhälls-
planering utan för tvära kast. Tomelilla kommun kommer att fortsätta arbetet mot ett serviceinriktat och 
effektivare arbetssätt, inte minst tack vare de statsbidrag på drygt 5 mnkr som beviljats. Genom dessa 
projektmedel kommer flera digitala lösningar att möjliggöras och det digitala utanförskapet minimeras. 
Tomelilla direkt införs succesivt och innebär en enklare hantering av många ärenden med snabbare svar 
och därmed bättre service till invånare och kunder. Fiberutbyggnaden är fortsatt en angelägen fråga. 
Strävan finns att lösa utbyggnaden med aktörer på marknaden. Ett gemensamt vatten- och avloppsbolag 
är under bildande tillsammans med Simrishamns kommun för att möta de stora utmaningar som finns 
inom vatten- och avloppsområdet de närmaste decennierna. Alkoholenheten kommer att bli en del av 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund vilket kommer att ge samordningsvinster som innebär bättre 
service och mer samordnad tillsyn. De större investeringarna under 2020 är den fortsatta bredbands-
utbyggnaden, ombyggnation av kommunhuset, Norrevångshemmet, brandstationen samt Byavångs-
skolan och Kastanjeskolan. Målsättningen är att bekosta de skattefinansierade investeringarna fullt ut 
med egna pengar för att inte öka låneskulden. 
 
När det gäller det helägda bolaget Österlenhem AB kommer de att fortsätta att arbeta med underhåll och 
byggnation av lägenheter de närmsta åren. Byggnation i Smedstorp har precis påbörjats och ska vara 
klart våren 2021. Kvarteret Lansen kommer att påbörjas runt årsskiftet 2020/2021 för att vara klart 
någon gång under 2022. För att bolaget ska kunna investera behöver det positiva resultatet ökas, vilket 
också kommer att påverka soliditeten i en positiv riktning. För att öka intäkterna arbetar bolaget lång-
siktigt med att öka de tillval som hyresgästerna kan välja. De flesta tillvalen är hyresgäststyrda vilket ökar 
både valfriheten och betalningsviljan. Alla lägenheter kommer inte att kunna få tillval då det är viktigt att 
även bibehålla lägenheter med en hyressättning där alla kan ha råd att bo. 
 
Möjligheten att avyttra eller utveckla de få fastigheter som finns kvar i kommunens helägda bolag 
Tomelilla Industri AB ska ses över. 
 
När det gäller Österlens Kommunala Renhållnings AB styrs den förväntade utvecklingen dels av 
kostnadsutvecklingen, dels av vilka ambitioner och krav som åvilar bolagets framtida verksamhet. Under 
det kommande året kommer Ökrab att inleda ett arbete med att utreda vilket hämtningssystem som är 
det optimala för området. När det gäller avfallstaxorna, är det bolagets målsättning att inte behöva höja 
dessa ytterligare de kommande åren, men då en förbränningsskatt på 75 kr per ton införs 2020 samtidigt 
som avfallsindex inte visar några tecken på att sjunka är det sannolikt att vissa justeringar av taxan måste 
göras. 
 
För de flesta räddningstjänsterna i landet är det fortsatt svårt att rekrytera RiB personal. Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund kommer att fortsätta arbeta med att få till stånd en samverkan med 
respektive medlemskommun för en gemensam rekryteringsstrategi. Det påbörjade värdegrundsarbetet 
planeras att vara klart till sommaren, där syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en 
gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet.  
 
Miljöförbundet kommer att fortsätta arbeta utifrån det övergripande målet att verka för en hållbar 
utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. 
Tillsynen kommer framöver mer och mer att utföras i projektform där projekten gör att miljöförbund-
et framöver kommer att se var det bör läggas mer resurser, kan jämföra resultatet i ett större perspektiv 
och skriva rapporter som blir tillgängliga för medborgarna och dela med sig av kunskap vid tillsyns-
besöken. Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och det uppdrag de har från medlems-
kommunerna, det vill säga myndighetsutövning.  
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RESULTATRÄKNING 

Resultaträkning  

 

Resultaträkning (mnkr)           Kommunen          Koncernen 

 Not 2018 2019 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 1 169,2 187,0 225,2 243,9 

Verksamhetens kostnader 2 -874,5 -907,3 -911,9 -942,7 

Av- och nedskrivningar 3 -35,9 -41,2 -48,5 -55,6 

Verksamhetens nettokostnader  -741,2 -761,5 -735,2 -754,4 

Skatteintäkter 4 513,3 528,9 513,3 528,9 

Generella statsbidrag, utjämning 5 228,0 232,1 228,0 232,1 

Verksamhetens resultat  0,1 -0,5 6,1 6,6 

Finansiella intäkter 1 6 8,9 14,9 7,1 14,1 

Finansiella kostnader 7 -1,9 -2,3 -12,5 -7,9 

Resultat efter finansnetto  7,1 12,1 0,7 12,8 

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 -0,1 

Årets resultat 1  7,1 12,1 0,7 12,7 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
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Balansräkning  
 
Balansräkning (mnkr)        Kommunen      Koncernen 

 Not 2018 2019 2018 2019 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 606,6 621,9 925,4 956,3 

   Maskiner och inventarier 9 32,3 39,4 39,5 49,9 

Finansiella anläggningstillgångar      

   Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 10 25,1 25,5 17,5 17,8 

Summa anläggningstillgångar  664,0 686,8 982,4 1024,0 

Omsättningstillgångar      

Förråd med mera 11 4,4 9,1 5,1 9,7 

Kortfristiga fordringar 12 88,8 68,3 96,4 75,3 

Kortfristiga placeringar 1 13 45,3 55,5 45,3 55,5 

Kassa och bank 14 8,3 25,0 71,7 73,1 

Summa omsättningstillgångar  146,8 157,9 218,5 213,6 

Summa tillgångar  810,8 844,7 1 200,9 1237,6 

      

Eget kapital, avsättningar och skulder   

Eget kapital 15     

Årets resultat 1  7,1 12,1 0,7 12,7 

Resultatutjämningsreserv  16,5 16,5 16,5 16,5 

Övrigt eget kapital   362,3 367,0 417,3 415,6 

Summa eget kapital  385,9 395,6 434,5 444,8 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 16 7,8 8,4 10,7 11,2 

Andra avsättningar 17 0,0 0,0 0,3 0,1 

Summa avsättningar  7,8 8,4 11,0 11,3 

Skulder      

Långfristiga skulder 18 223,4 287,1 519,9 608,5 

Kortfristiga skulder 19 193,7 153,6 235,5 173,0 

Summa skulder  417,1 440,7 
 

755,4 781,5 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 810,8 844,7 1 200,9 1237,6  

      

Panter och ansvarsförbindelser      

Ställda panter  Inga Inga Inga Inga 

Pensionsförpliktelser, ej upptagna i balansräkningen 20 225,9 219,7 225,9 219,7 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 21 2,2 3,2 2,2 3,2 

Övriga ansvarsförbindelser 22 309,2 325,3 1,5 1,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
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KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödesanalys  

 

Kassaflödesanalys (mnkr)           Kommunen          Koncernen 

 Not 2018 2019 2018 2019 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat 1  7,1 12,1 0,7 12,7 

Justering för av- och nedskrivningar 3 35,9 41,2 48,5 55,6 

Justering för vinst/förlust fsg av anl. tillgångar 23 -2,8 -2,0          -2,8 -1,9 

Justering för avsättningar 16 0,4 0,7 1,2 0,5 

Justering för förändring av eget kapital 15 0,0 0,0 2,5 0,0 

Justering för övriga ej likv. påverkande poster 24 -2,4 -8,8 -2,4 -8,9 

Medel från vht före förändr. av rörelsekapital  38,2 43,2 47,7 58,0 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 12 -26,9 20,4 -8,6 20,0 

Ökning/minskning av förråd, exploatering  -2,5 -1,7 -2,8 -1,7 

Ökning av kortfristiga placeringar 13 -1,3 -2,4 -1,3 -2,4 

Minskning av kortfristiga placeringar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 19 32,7 -40,2 51,0 -50,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  40,2 19,3 86,0 23,4 

      

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella anläggningstillgångar 8, 9 -104,9 -70,1 -155,6 -103,4 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8, 9 2,8 4,2 2,8 4,2 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 10 -0,5 -0,4 -0,5 -0,4 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -102,6 -66,3 -153,3 -99,6 

      

Finansieringsverksamheten      

Ökning av långfristiga skulder 18 0,0 60,0 50,0 85,0 

Minskning av långfristiga skulder 18 0,0 0,0 -11,0 -11,1 

Utbetald utdelning 15 0,0 0,0 -2,5 0,0 

Ökning/minskning av anläggningsavgifter 18 1,7 3,2 1,7 3,2 

Ökning/minskning investeringsfond VA 18 -2,2 -2,7 -2,2 -2,7 

Ökning/minskning av långfristiga skulder 18 -0,4 3,2 -0,4 3,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -0,9 63,7 35,6 77,6 

      

Årets kassaflöde      

Likvida medel vid årets början 14 71,6 8,3 103,4 71,7 

Likvida medel vid årets slut 14 8,3 25,0 71,7 73,1 

Årets kassaflöde  -63,3 16,7 -31,7 1,4 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
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DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning  
 
Nettokostnad (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Kommunfullmäktige  -1,2 -1,0 -1,0 0,0 

Revisionen  -0,8 -0,6 -0,7 0,1 

Valnämnden  -0,2 -0,1 -0,2 0,1 

Överförmyndarnämnden  -2,0 -1,4 -2,0 0,6 

Kommunstyrelsen  -58,0 -58,5 -58,4 -0,1 

Samhällsbyggnadsnämnden  -30,3 -28,5 -29,1 0,6 

Byggnadsnämnden  -2,0 -1,9 -2,7 0,8 

Kultur- och fritidsnämnden  -36,2 -35,9 -37,8 1,9 

Vård- och omsorgsnämnden  -227,2 -229,3 -230,1 0,8 

Familjenämnden  -374,8 -394,0 -382,2 -11,8 

Finansieringen 1  739,8 763,3 751,8 11,5 

Summa nettokostnad 1  7,1 12,1 7,6 4,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringsredovisning 
 
Investeringar per nämnd (mnkr) Inkomster Utgifter Netto Budget Budget- 

 2019 2019 2019 2019 avvikelse 

Kommunstyrelsen 6,1 -20,0 -13,9 -29,2 15,3 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA 1,0 -34,7 -33,7 -44,8 11,1 

Kultur- och fritidsnämnden - -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 

Vård- och omsorgsnämnden - -1,2 -1,2 -1,5 0,3 

Familjenämnden - -2,9 -2,9 -3,0 0,1 

Exploateringsprojekt - -4,7 -4,7 -0,0 -4,7 

Summa skattefinansierat 7,1 -63,9 -56,8 -78,8 22,0 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA - -13,3 -13,3 -17,7 4,4 

Summa investeringar 7,1 -77,2 -70,1 -96,5 26,4 

 
 
Kommunstyrelsen (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Inventarier, IT  -0,5 -0,7 -3,8 3,1 

Interaktiv tavla, Brösarp  -0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Fiberutbyggnad  -15,1 -13,0 -25,2 12,2 

Summa kommunstyrelsen  -15,6 -13,9 -29,2 15,3 

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

exklusive VA-enheten  2018 2019 2019 avvikelse 

Fastigheter  -50,8 -20,5 -38,5 18,0 

Skolor/förskolor  -43,5 -7,2 -6,1 -1,1 

Övriga lokaler  -4,7 -10,2 -6,4 -3,8 

Oförutsett samt pågående från föregående år  -2,4 -3,1 -6,0 2,9 

Ny bollhall  -0,2 -0,0 -20,0 20,0 

      

Markförsörjning  -7,2 -0,1 -0,0 -0,1 

      

Gata/Park  -9,8 -13,1 -6,3 -6,8 

Asfaltplan, Byavägen  -3,6 -10,3 -3,1 -7,2 

Fordon/utrustning  -0,0 -0,9 -0,5 -0,4 

Oförutsett samt tillgänglighet och övrigt  -6,2 -1,9 -2,7 0,8 

Summa samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA  -67,8 -33,7 -44,8 11,1 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Kultur- och fritidsnämnden (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Meröppet bibliotek  -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 

Summa kultur- och fritidsnämnden  -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 

 
 
Vård- och omsorgsnämnden (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Inventarier, vård och omsorg  -1,1 -1,2 -1,5 0,3 

Summa vård- och omsorgsnämnden  -1,1 -1,2 -1,5 0,3 

 
 
Familjenämnden (mnkr) Bokslut Bokslut Budget Budget- 

 2018 2019 2019 avvikels
e Investering, IKT -2,2 -1,5 -1,5 0,0 

Inventarier, skolan -1,5 -1,2 -1,5 0,3 

Ombyggnad lokaler, inventarier, individ och familj 1 0,0 -0,2 0,0 -0,2 

Summa familjenämnden -3,7 -2,9 -3,0 0,1 
 

1 Individ- och familjeomsorgsverksamheten tilldelades inte någon investeringsbudget, men då investeringsbehov uppstod under 
året gjordes en överenskommelse avseende utnyttjande av del av ram för vård- och omsorgsnämnden. 

 
 
Exploateringsprojekt (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

  2018 2019 2019 avvikelse 

Gata, GC Väg   -2,8 -1,0 0,0 -1,0 

Pågående för Karlsborgsområdet  -3,0 -0,0 0,0 0,0 

Vatten- och avloppsledningar  -1,7 -3,7 0,0 -3,7 

Summa exploateringsprojekt  -7,5 -4,7 0,0 -4,7 

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden (mnkr)  Bokslut Bokslut Budget Budget- 

VA-enheten  2018 2019 2019 avvikelse 

Nyanslutningar  -0,2 -1,2 -1,0 -0,2 

Avloppsreningsverk  -2,6 -0,9 -1,7 0,8 

Förnyelse och utbyggnad av VA-ledning  -4,2 -5,9 -8,8 2,9 

Byavägen, omläggning VA  -0,8 -3,2 -5,0 1,8 

Brösarp-Kivik, vattenledning  -0,1 -0,7 -0,7 0,0 

Övriga investeringar, VA  -0,5 -1,4 -0,5 -0,9 

Summa samhällsbyggnadsnämnden VA  -8,4 -13,3 -17,7 4,4 

 

 
 

100



 

 
34 

 
 

NOTUPPLYSNINGAR 

Noter till balans- och resultaträkning samt 
kassaflödesanalys 

 

Not 1 
 

Verksamhetens intäkter (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Försäljningsintäkter 7,5 7,1 37,7 26,8 

Taxor och avgifter 55,2 66,2 56,7 66,2 

Hyror och arrenden 15,8 15,9 38,8 52,4 

Bidrag från staten 71,1 71,8 71,1 71,8 

EU-bidrag 0,1 0,1 0,1 0,1 

Övriga bidrag 2,9 3,6 3,0 3,6 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 11,8 16,5 12,2       17,3 

Försäljning av exploateringsfastigheter 1,6 2,4 1,6 2,4 

Försäljning av anläggningstillgångar 2,8 2,0 2,8 2,0 

Övriga verksamhetsintäkter 0,4 1,4 1,2 1,3 

Summa verksamhetens intäkter 169,2 187,0 225,2 243,9 

 

Not 2 
 

Verksamhetens kostnader (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Löner och sociala avgifter -425,1 -431,4 -442,9 -448,8 

Pensionskostnader -15,9 -21,8 -17,4 -23,5 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -2,9 -2,9 -30,9 -16,0 

Bränsle, energi och vatten -14,4 -14,9 -14,4 -14,9 

Köp av huvudverksamhet -257,9 -267,7 -225,7 -267,7 

Lokal- och markhyror -16,7 -18,6 -18,0 -20,8 

Övriga tjänster -27,1 -30,4 -27,1 -30,4 

Lämnade bidrag -34,8 -35,9 -34,8 -35,9 

Realisationsförluster och utrangeringar 0,0 -0,3 0,0 -0,4 

Övriga kostnader 1 -79,7 -83,4 -100,7 -84,3 

Summa verksamhetens kostnader -874,5 -907,3 -911,9 -942,7 
 

1 Kommunens kostnader för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning hänförliga till räkenskapsår 2019. Den totala kostnaden för räkenskapsrevision uppgick till 157,5 tkr 
(131,2 tkr för år 2018) varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgick till 132,5 tkr (105,2 tkr för år 2018) och för 
förtroendevalda 25 tkr (26 tkr för år 2018). 
 

Not 3 
 

Av- och nedskrivningar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar -29,6 -34,3 -41,5 -46,6 

Avskrivning maskiner och inventarier -6,3 -6,9 -7,0 -9,0 

Summa av- och nedskrivningar -35,9 -41,2 -48,5 -55,6 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 4 
 

Skatteintäkter (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Kommunalskatt 516,1 533,5 516,1 533,5 

Slutavräkning föregående år -2,0 1,2 -2,0 1,2 

Preliminär prognos, slutavräkning innevarande år -0,8 -5,8 -0,8 -5,8 

Summa skatteintäkter 513,3 528,9 513,3 528,9 

 

Not 5 
 

Generella statsbidrag, utjämningar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Inkomstutjämningsbidrag 185,5 195,8 185,5 195,8 

Kommunal fastighetsavgift 30,7 31,0 30,7 31,0 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regleringsavgift/bidrag 2,1 9,5 2,1 9,5 

Kostnadsutjämningsbidrag 5,3 0,0 5,3 0,0 

Kostnadsutjämningsutgift 0,0 -0,9 0,0 -0,9 

Avgift till LSS-utjämning -5,4 -8,8 -5,4 -8,8 

Generella bidrag från staten, flyktingrelaterade 9,8 5,5 9,8 5,5 

Summa generella statsbidrag, utjämningar 228,0 232,1 228,0 232,1 

 

Not 6 
 

Finansiella intäkter (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ränteintäkter 0,2 0,3 1,7 0,4 

Aktieutdelning 4,1 0,9 0,8 0,9 

Realiserade vinster 1,3 2,5 1,3 2,5 

Orealiserade vinster 2,4 10,2 2,4 10,2 

Övriga finansiella intäkter 0,9 1,0 0,9 0,1 

Summa finansiella intäkter 1 8,9 14,9 7,1 14,1 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 

 

Not 7 
 

Finansiella kostnader (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Räntekostnader -1,4 -2,0 -12,0 -2,3 

Övriga finansiella kostnader -0,5 -0,3 -0,5 -5,6 

Summa finansiella kostnader -1,9 -2,3 -12,5 -7,9 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 8 
 

Mark, byggnader, tekniska anläggn. (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 887,1 980,2 1 281,9 1 423,6 

Årets anskaffningar 92,1 63,7 141,6 92,3 

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 -6,7 0,0 -8,2 

Omklassificeringar 1,0 -11,9 0,1 -12,6 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 980,2 1 025,3 1 423,6 1 495,1 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -343,9 -373,6 -457,5 -498,2 

Årets avskrivningar -29,7 -34,1 -40,7 -45,9 

Årets försäljningar 0,0 4,3 0,0 5,3 

Utgående ackumulerade avskrivningar -373,6 -403,4 -498,2 -538,8 

     

Utgående bokfört värde 606,6 621,9 925,4 956,3 

varav markreserv 17,9 17,3   

varav verksamhetsfastigheter 222,5 270,2   

varav fastigheter för affärsverksamhet 221,3 214,3   

varav publika fastigheter 78,1 79,0   

varav fastigheter för annan verksamhet 3,8 4,7   

varav pågående arbete 63,0 36,4   

     

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 17,7 16,2 14,1 12,8 

 

Not 9 
 

Maskiner och inventarier (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 62,7 74,7 83,8 97,9 

Årets anskaffningar 12,0 9,8 14,7 15,2 

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 -0,2 -0,6 -1,9 

Omklassificeringar 0,0 4,6 0,0 4,6 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 74,7 88,9 97,9 115,8 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -36,2 -42,4 -50,6 -58,4 

Årets avskrivningar -6,2 -7,1 -7,8 -9,2 

Årets försäljningar 0,0 0,0 0,0 1,7 

Utgående ackumulerade avskrivningar -42,4 -49,5 -58,4 -65,9 

     

Utgående bokfört värde 32,3 39,4 39,5 49,9 

varav maskiner 1,8 2,7   

varav inventarier 14,8 18,6   

varav speciella anläggningar 8,8 11,4   

varav bilar 4,1 3,9   

varav konst 0,8 0,8   

varav övriga maskiner och inventarier 2,0 2,0   

     

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 5,7 5,4 5,1 4,7 

103



 

 
37 

 
 

NOTUPPLYSNINGAR 

Not 10 
 

Aktier, andelar, långfristiga fordr. (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Aktier i koncernföretag     

Österlenhem AB, 2 000 stycken á 1 000 kr 2,0 2,0 - - 

Tomelilla Industri AB, 5 250 stycken á 1 000 kr 5,2 5,2 - - 

ÖKRAB, 4 500 stycken á 100 kr 0,5 0,5 - - 

Summa aktier i koncernföretag 7,7 7,7 - - 

     

Övriga aktier och andelar     

Kommuninvest 8,8 8,8 8,8 8,8 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,6 0,6 0,6 0,6 

Sysav 4,0 4,0 4,0 4,0 

Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening 1,0 1,0 1,0 1,0 

Summa övriga aktier och andelar 14,4 14,4 14,4 14,4 

     

Långfristiga fordringar     

Kommuninvest förlagslån 2,2 2,2 2,2 2,2 

Övriga långfristiga fordringar 0,8 1,2 0,9 1,2 

Summa långfristiga fordringar 3,0 3,4 3,1 3,4 

     

Summa aktier, andelar, långfristiga fordringar 25,1 25,5 17,5 17,8 
 

1 Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Särskild insats betalades in under 
2015 med 8,2 mnkr. Tomelilla kommuns totala insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening uppgick 2019-12-
31 till 11,7 mnkr. 

 

Not 11 
 

Förråd med mera (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående värde exploateringsfastigheter 2,1 4,4 2,1 4,4 

Årets utgifter 3,6 7,0 3,6 7,0 

Uttag bokfört värde -1,3 -2,3 -1,3 -2,3 

Utgående värde exploateringsfastigheter 4,4 9,1 4,4 9,1 

Lager 0,0 0,0 0,7 0,6 

Summa förråd med mera 4,4 9,1 5,1 9,7 

 
Exploateringsredovisning (mnkr)  IB Inkomster Utgifter UB 

Årets förändring  2019 2019 2019 2019 

Brösarp 12:116, 12:117, 12:118  0,1 - - 0,1 

Onslunda 31:156, 31:157, 31:158  0,0 - - 0,0 

Dromedaren 7  0,3 - - 0,3 

Gräshoppan 8, Myran 6, 12  0,6 - 0,4 1,0 

Tomelilla 237:110 med flera (lagerhustomt)  0,3 - - 0,3 

Brösarp 11:23-11:26  0,3 - - 0,3 

Karlsborg Etapp 2  2,8 -1,7 0,3 1,4 

Karlsborg Etapp 3a  - -0,6 6,3 5,7 

Summa exploateringsredovisning  4,4 -2,3 7,0 9,1 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 12 
 

Kortfristiga fordringar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Kundfordringar 11,1 11,0 12,1 12,3 

Mervärdesskatt 9,9 6,5 11,0 7,9 

Upplupna skatteintäkter 23,4 26,4 23,4 26,4 

Övriga kortfristiga fordringar 39,6 19,9 46,1 23,3 

Interimsfordringar 4,8 4,5 3,8 5,4 

Summa kortfristiga fordringar 88,8 68,3 96,4 75,3 

 

Not 13 
 

Kortfristiga placeringar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Pensionskapital 1 44,8 55,5 44,8 55,5 

Bankmedel 0,5 0,0 0,5 0,0 

Summa kortfristiga placeringar 45,3 55,5 45,3 55,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr. 

 

Not 14 
 

Kassa och bank (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Bankkonto 3,3 18,0 66,7 66,1 

Bankkonto, VA-enheten 4,9 7,0 5,0 7,0 

Summa kassa och bank 8,3 25,0 71,7 73,1 

 

Not 15 
 

Eget kapital (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående eget kapital  378,8 383,5 433,8 432,1 

Årets resultat 4,7 12,1 -1,7 12,7 

Byte av redovisningsprincip betr. finansiella instrument 2,4 - 2,4 - 

Utgående eget kapital 1, 2 385,9 395,6 434,5 444,8 

varav resultatutjämningsreserv 16,5 16,5 16,5 16,5 
 

1 I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019, ska 
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt värde, vilket medför 
att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om. Den orealiserade vinsten för år 2019 uppgick till 10,2 mnkr och för år 
2018 till 2,4 mnkr.  

 

2 Genom särskilt direktiv begärde kommunen utdelning från Tomelilla Industri AB för räkenskapsåret 2017 med 2,5 
mnkr, vilket utbetaldes år 2018. 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 16 
 

Avsättningar för pensioner (mnkr)          Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Ingående avsättningar 8,2 7,8 10,4 10,7 

Pensionsutbetalningar -0,2 -0,3 -0,2 -0,5 

Nyintjänad pension 0,6 0,6 1,3 0,6 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,2 0,0 0,3 

Ändrad samordning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ändringar av diskonteringsräntan 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga poster -0,7 0,0 -0,7 0,0 

Förändring av löneskatt -0,1 0,1 -0,1 0,1 

Summa avsättningar för pensioner 7,8 8,4 10,7 11,2 

 

Not 17 
 

Andra avsättningar (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Latent skatteskuld 0,0 0,0 0,3 0,1 

Summa andra avsättningar 0,0 0,0 0,3 0,1 

 

Not 18 
 

Långfristiga skulder (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Anslutningsavgifter, vatten och avlopp 14,7 17,9 14,7 18,0 

Investeringsbidrag 18,3 21,5 18,3 21,5 

Långfristiga lån 190,0 250,0 486,3 571,2 

Resultatfond, vatten och avlopp 0,4 -2,3 0,4 -2,4 

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,2 0,2 

Summa långfristiga skulder 223,4 287,1 519,9 608,5 

Anslutningsavgifter, återstående antal år, vägt snitt 45,2 45,1 45,2 45,1 

Investeringsbidrag, återstående antal år, vägt snitt 18,3 18,0 18,3 18,0 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 19 
 

Kortfristiga skulder (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Leverantörsskulder 88,7 57,6 99,5 64,8 

Förutbetalda skatteintäkter 5,5 5,5 5,5 5,6 

Mervärdesskatt 0,6 1,2 1,0 1,3 

Personalens källskatt 6,2 6,4 6,3 6,4 

Upplupna löner och semesterlön 19,8 18,2 20,5 18,8 

Upplupna sociala avgifter 8,5 8,5 8,7 8,7 

Upplupna sociala avgifter på uppl. lön och semesterlön 6,5 6,4 6,6 6,4 

Upplupna pensionskostnader, individuell del 12,7 14,1 13,7 14,5 

Beräknad löneskatt på pensionskostnader 4,7 6,5 3,4 6,8 

Upplupna räntekostnader 0,6 0,7 0,6 0,7 

Förutbetalda hyresintäkter 0,9 1,0 6,8 1,0 

Projektmedel 5,7 3,2 5,7 3,2 

Statsbidrag 14,5 14,8 14,2 14,8 

Övriga förutbetalda intäkter 0,0 0,0 15,6 8,7 

Övriga interimsskulder 18,7 6,6 5,5 8,2 

Övriga kortfristiga skulder 0,1 2,9 21,9 3,1 

Summa kortfristiga skulder 193,7 153,6 235,5 173,0 

 

Not 20 
 

Pensionsförbindelser ej upptagna i         Kommunen          Koncernen 

balansräkningen (mnkr) 2018 2019 2018 2019 

Ansvarsförbindelse beräknad av KPA 181,8 176,8        181,8 176,8 

Löneskatt 44,1 42,9 44,1 42,9 

Summa pensionsförbindelser  225,9 219,7 225,9 219,7 

Förpliktelse minskad genom försäkring 1 45,2 53,1 - - 

Överskottsmedel i försäkring 0,4 0,0 - - 

Aktualiseringsgrad 98% 98% - - 
 

1 Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner intjänade från år 
1998 och framåt. 
 

Tomelilla kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser om så kallad visstids-
pension avseende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och minoritetsföreträdaren av 
pensionsreglementet för förtroendemän (PBL-KL) i vilket rätt till visstidspension ingår. Visstidspension utbetalas fram till 
tidpunkten för ålderspension. För att erhålla full visstidspension krävs tolv års pensionsgrundande tid. 
 

Tomelilla kommun har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommun-
invest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande 
till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Tomelilla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 
304 kronor. Tomelilla kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 663 751 711 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 661 210 091 kronor.
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 21 
 

Ej uppsägningsbara operationella         Kommunen          Koncernen 

leasingavtal (mnkr) 2018 2019 2018 2019 

Framtida minimileasingavgifter som förfaller:     

inom 1 år 1,6 1,7 1,6 1,7 

senare än 1 år men inom 5 år 0,6 1,5 0,6 1,5 

senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa operationella leasingavtal 2,2 3,2 2,2 3,2 

 

Not 22 
 

Övriga ansvarsförbindelser (mnkr)         Kommunen          Koncernen 

 2018 2019 2018 2019 

Borgensåtagande     

Österlenhem AB 295,0 320,0 0,0 0,0 

Tomelilla Industri AB 11,0 0,0 0,0 0,0 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 1,8 
 

1,3 0,0           0,0 

Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) 1,4 1,5 1,5 1,5 

Föreningar 0,0 2,5 0,0 0,0 

Summa övriga ansvarsförbindelser 309,2 325,3 1,5 1,5 

 

Not 23 
 

Justering för vinst/förlust försäljning         Kommunen          Koncernen 

av anläggningstillgångar (mnkr) 2018 2019 2018 2019 

Reavinst/reaförlust, avyttring av fastigheter, mark etc. 2,6 2,0 2,6 1,9 

Reavinst/förlust, avyttring av maskiner och inventarier 0,2 0,0 0,2 0,0 

Summa  2,8 2,0 2,8 1,9 

 

Not 24 
 

Justering för övriga ej likviditets-          Kommunen          Koncernen 

påverkande poster (mnkr) 2018 2019 2018 2019 

Orealiserade vinster -2,4 -10,2 -2,4 -10,2 

Ej likviditetspåverkande förändring anläggningstillgång 0,0 1,4 0,0 1,4 

Summa -2,4 -8,8 -2,4 -8,8 

 

Koncerninterna förehavanden 
 

Koncerninterna före- Ägd   Försäljning   Lån   Borgen 

havanden (mnkr) andel Köpare Säljare Givare Mottagare Givare Mottagare 

Kommunen  27,6 8,6     320,0   

Österlenhem AB 100% 7,1 14,6       320,0 

Tomelilla Industri AB 100% 0,4 1,1         

ÖKRAB 50% 1,0 1,2         

Miljöförbundet 23,20% 0,9 1,7         

SÖRF 16,50% 0,7 10,5         

Summa förehavanden  37,7 37,7 0,0 0,0 320,0 320,0 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Skadeståndsanspråk 
 

Skadeståndsanspråk (mnkr)          Kommunen 

 2018 2019 

Regresskrav försäkringsbolag, VA-enheten 1 - 2,0 

Summa skadeståndsanspråk   
 

1 Skadeståndsanspråk gentemot Tomelilla kommun, som kommunen gjort bedömningen att det ej finns skäl att göra 
avsättning för. 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Resultat- och balansräkning för VA-enheten 

 

Resultaträkning (mnkr) för VA-enheten    

 Not 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 1 1 29,7 32,0 

Verksamhetens kostnader 1 2 -20,1 -23,4 

Av- och nedskrivningar  3 -8,5 -8,5 

Verksamhetens nettokostnader  1,1 0,1 

Finansiella intäkter  0,0 0,0 

Finansiella kostnader 4 -3,3 -2,8 

Resultat efter finansnetto  -2,2 -2,7 

Återföring/avsättning till resultatfond  2,2 2,7 

Årets resultat 5 0,0 0,0 
1 I VA-enhetens resultaträkning ingår både externa och interna poster. 

 
Balansräkning (mnkr) för VA-enheten    

 Not 2018 2019 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 188,7 196,5 

   Maskiner och inventarier 7 1,0 2,2 

Summa anläggningstillgångar  189,7 198,7 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar  3,7 5,6 

Kassa och bank  5,0 7,0 

Summa omsättningstillgångar  8,7 12,6 

Summa tillgångar  198,4 211,3 

    

Skulder    

Långfristiga skulder    

Anläggningsavgifter  14,7 17,9 

Övriga långfristiga skulder  180,1 191,4 

Summa långfristiga skulder 8 194,8 209,3 

Kortfristiga skulder    

Resultatfond (justerat för periodens resultat)  0,4 -2,3 

Övriga kortfristiga skulder  3,2 4,3 

Summa kortfristiga skulder 9 3,6 2,0 

Summa skulder  198,4 211,3 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Kassaflödesanalys för VA-enheten 
 
Kassaflödesanalys (mnkr) för VA-enheten   

  Not 2018 2019 

Den löpande verksamheten     

Årets resultat    -2,2 -2,7 

Justering för av- och nedskrivningar  3 8,5 8,5 

Medel från vht före förändr. av rörelsekapital   6,3 5,8 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   -3,2 -1,9 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder   -2,6 1,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   0,5 5,2 

     

Investeringsverksamheten     

Investering i materiella anläggningstillgångar  6, 7 -10,1 -19,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  6, 7 0,0 2,2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -10,1 -17,3 

     

Finansieringsverksamheten     

Ökning/minskning av långfristiga skulder   -15,2 14,1 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -15,2 14,1 

     

Årets kassaflöde     

Likvida medel vid årets början   29,8 5,0 

Likvida medel vid årets slut   5,0 7,0 

Årets kassaflöde   -24,8 2,0 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Noter för VA-enhetens räkenskaper 
 

Not 1 
 

Verksamhetens intäkter (mnkr)   

   2018 2019 

Vatten- och avloppsavgifter   29,4 31,6 

Periodisering av anläggningsavgifter   0,3 0,4 

Övriga intäkter   0,0 0,0 

Summa verksamhetens intäkter   29,7 32,0 

 

Not 2 
 

Verksamhetens kostnader (mnkr)   

   2018 2019 

Personalkostnader   -7,4 -9,8 

Övriga verksamhetskostnader   -12,7 -13,6 

Summa verksamhetens kostnader   -20,1 -23,4 

 

Not 3 
 

Av- och nedskrivningar (mnkr)   

   2018 2019 

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar   -8,4 -8,4 

Avskrivning maskiner och inventarier   -0,1 -0,1 

Summa av- och nedskrivningar   -8,5 -8,5 

 

Not 4 
 

Finansiella kostnader (mnkr)   

   2018 2019 

Kapitalkostnadsränta   -3,3 -2,8 

Summa finansiella kostnader   -3,3 -2,8 

 

Not 5 
 

Årets resultat (mnkr)   

   2018 2019 

Överuttag/underskott   -2,2 -2,7 

Återställt balanserat underskott   0,0 0,0 

Återföring/avsättning till resultatfond   2,2 2,7 

Summa årets resultat   0,0 0,0 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Not 6 
 

Mark, byggnader, tekniska anläggn. (mnkr)   

   2018 2019 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde   263,7 270,6 

Årets anskaffningar   6,9 14,5 

Årets försäljningar   0,0 -2,1 

Omklassificeringar   0,0 3,7 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   270,6 286,7 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar   -73,5 -81,9 

Årets avskrivningar   -8,4 -8,4 
 Årets försäljningar   0,0 0,1 

Utgående ackumulerade avskrivningar   -81,9 -90,2 

     

Utgående bokfört värde   188,7 196,5 

 

Not 7 
 

Maskiner och inventarier (mnkr)   

   2018 2019 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde   1,0 1,6 

Årets anskaffningar   0,6 1,3 

Årets försäljningar   0,0 0,0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde   1,6 2,9 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar   -0,5 -0,6 

Årets avskrivningar   -0,1 -0,1 

Årets försäljningar   0,0 0,0 

Utgående ackumulerade avskrivningar   -0,6 -0,7 

     

Utgående bokfört värde   1,0 2,2 

 

Not 8 
 

Långfristiga skulder (mnkr)   

   2018 2019 

Lån av kommunen   179,9 191,2 

Förutbetalda anläggningsavgifter   14,7 17,9 

Investeringsbidrag   0,2 0,2 

Summa långfristiga skulder   194,8 209,3 

 

Not 9 
 

Kortfristiga skulder (mnkr)   

   2018 2019 

Resultatfond, justerat för periodens resultat   0,4 -2,3 

Leverantörsskulder   2,1 3,2 

Upplupna löner och semesterlöner   0,8 0,9 

Övriga interimsskulder   0,3 0,2 

Summa kortfristiga skulder   3,6 2,0 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 
 
Kommunens bokslut och sammanställda redovisning är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning samt god redovisningssed med gällande rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och 
skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
 

Anläggningstillgångar, materiella 
 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande investeringar 
och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inga låne-
kostnader. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln och belastar resultatet för den period de hänför 
sig till. En tillgång betraktas i Tomelilla kommun som anläggningstillgång då nyttjandetiden överstiger tre 
år samt anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kronor.  
 

Anslutningsavgifter 
 
Anslutningsavgifter till vatten- och avloppsanläggningar tas från och med 2012 upp som en förutbetald 
intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. 2011 redovisades anslutningsavgiften som kortfristig 
skuld. Investeringsbidrag tas från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandetid. Tidigare intäktsfördes 
anslutningsavgifter löpande och investeringsbidragen reducerade anskaffningsvärdena. Ingen omräkning 
har skett av tidigare års värden med anledning av att det inte påverkar resultat och ställning i någon 
större omfattning.  
 

Avskrivningar 
 
Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet minskat med eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning görs från den tidpunkt investeringen 
tas i bruk. I huvudsak används följande avskrivningstider:  
 
Vatten och avloppsledningar 50 år  
Fastigheter 15 – 33 år  
Gator/vägar, parker och offentlig belysning 15 – 33 år 
Vatten- och avloppsverk 25 år  
Maskiner, fordon 5 – 10 år  
Inventarier 3 – 10 år  
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NOTUPPLYSNINGAR 

Byte av redovisningsprincip 
 
I enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 
2019, ska finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till 
verkligt värde, vilket medför att anpassning gjorts till rekommendation 7, finansiella tillgångar och 
skulder, för år 2019 samt att jämförelsesiffrorna avseende 2018 räknats om.  

 
Komponentavskrivningar 
 
Komponentavskrivningar tillämpas på alla nyinvesteringar från och med 2016. Vid aktivering av till-
gångarna under 2016 och därefter har en bedömning gjorts om det finns skillnader i förbrukning av 
tillgångens betydande komponenter gällande de anskaffningar med ett värde på lägst 1 mnkr. Finns det 
sådana skillnader har tillgången delats upp i komponenter vilka avskrivs separat. Rutiner och regler för 
komponentavskrivningar har tagits fram.  
 
Avskrivningstider på komponenter: 
 
Fastigheter    Nyttjandeperiod  
Stomme    50  
Installation (vatten, avlopp, värme)  50  
Fasad/yttertak   30  
Elinstallationer   30  
Fönster, dörrar, våtutrymmen  20  
Ventilation    15  
Inre ytskikt (golv, väggar, köksinredning) 15  
Utrustning (kök/sanitet/lekmiljö) 10 
 
För fritidsanläggningar och vatten och avlopp kan eventuella projektspecifika komponenter användas till 
exempel för processkonstruktioner och ledningar.  
 

Exploateringsverksamhet 
 
Värdering av samtliga områden sker årligen och befarade förluster skrivs ner. Vid slutredovisning av 
området justeras eventuella kvarvarande vinster och förluster.  
 

Finansiella tillgångar 
 
Finansiella tillgångar som utgörs av kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerade som 
omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget reglemente KF§151/2010. 
Värderingen av portföljen har gjorts kollektivt till verkligt värde i enlighet med den nya lagen om 
kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft den 1 januari 2019.   
 

Hyres-/leasingavtal 
 
Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som operationella eftersom de ekonomiska 
fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförs till kommunen och utgör 
ett undantag från rekommendation 5. Övriga leasingavtal tecknade före 2003 samt leasingavtal med 
löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet med rekommendation 5 som operationella avtal. 
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NOTUPPLYSNINGAR 

Jämförelsestörande post 
 
Jämförelsestörande poster särredovisas i not till resultaträkningen när det är tillämpligt. Som 
jämförelsestörande post betraktas poster som är väsentliga och sällan förekommande.  
 

Kostnader för timanställda 
 
Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende december men som utbetalats i januari 
periodiseras till rätt bokföringsår/period i samband med årsbokslutet.  

 
Pensionsåtagande 
 
Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pension som 
intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas som ansvarsförbindelse. 
Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen.  
 

Pensionsförmåner 
 
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Den 
avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga skulder och utbetalning till förvaltare sker i 
mars, året därpå. Försäkringsavgift för pensioner över 7,5 basbelopp betalas ut löpande under året. 
Särskilda ålderspensioner och avsättningar utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som 
avsättningar. Pensionsåtagande inkluderar även löneskatt med 24,26 procent. Beräkningen av 
kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 07.  
 

Sammanställd redovisning  
 
Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med 
förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala bolag elimineras, 
varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget kapital. Den proportionella konsolideringen 
betyder att om de kommunala bolagen inte är helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i 
den sammanställda redovisningen. Koncerninterna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder 
elimineras. I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20 procent 
inflytande samt samtliga kommunförbund som kommunen ingår i. Inga förändringar har skett under året 
i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägandeandel framgår av 
organisationsschemat i förvaltningsberättelsens kapitel om den kommunala koncernen i 
årsredovisningen.  
 

Skatteintäkter 
 
Den preliminära slutavräkningen baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med RKR:s 
rekommendationer.  
 

Skuld för semester- och ferielön 
 
Skuld för semester- och ferielön som inte var uttagen innan den 31 december redovisas som kortfristig 
skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgift för gällande år.  
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VERKSAMHETSANALYSER 

Kommunfullmäktige 
Ordförande: Christer Yrjas (C) 
 

Ansvarsområde 

 

• Utgöra Tomelilla kommuns högsta beslutande organ. 

• Fatta beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen, 
såsom budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, översikts- och detaljplaner som styr 
användningen av mark och vatten samt nämndernas organisation och verksamhet.  

• Styra nämnderna genom reglementen som anger nämndernas arbetsuppgifter, genom mål i till 
exempel budget men också genom beslut med direkta anvisningar för nämndernas organisation 
och verksamhet.  

• Välja ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. 
 

Väsentliga händelser 2019 

 

• Inga väsentliga händelser skedde under året. 
 

Verksamhetsuppföljning 

 

Kommunfullmäktiges ledamöter väckte under året 16 motioner och ställde fyra interpellationer samt 17 
enkla frågor. Kommunfullmäktige hade sex sammanträden under året. Inga nya medborgarinitiativ 
inkom under året.  

 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  0 0 

Kostnader  -1 196 -964 

Nettokostnader  -1 196 -964 

Budgeterade nettokostnader  -987 -923 

Budgetavvikelse  -209 -41 

 
Kommunfullmäktige redovisade ett mindre underskott där anledningen var högre omkostnader i 
samband med fullmäktigesammanträden. 
 

Framtid 
 
Under våren kommer kommunfullmäktige att besluta om den nya visionen för Tomelilla kommun. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Revisionen 
Ordförande: Ulla-Christina Lindberg (S) 
 

Ansvarsområde 

 

• Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och kommunstyrelsens 
verksamhetsområden. 

 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Upphandling av revisionstjänster genomfördes. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
Förutom lagstadgad granskning av årsbokslut genomförde revisionen fyra granskningar under året. De 
genomförda granskningarna avsåg kommunens internkontroll samt avyttring av inventarier, bygglovs-
hantering och måltidsverkstaden. Valet av granskningsområden föregicks av den årliga risk- och 
väsentlighetsanalysen.  
 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  0 0 

Kostnader  -844 -650 

Nettokostnader  -844 -650 

Budgeterade nettokostnader  -841 -747 

Budgetavvikelse  -3 97 

 
Revisionen redovisade ett överskott på 0,1 mnkr främst beroende på att kostnaderna för externa 
konsultköp och utbildningar blev lägre än budgeterat. 
 

Framtid 
 
En ny risk- och väsentlighetsanalys ska tas fram som underlag för 2020 års revisionsgranskningar. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Valnämnden 
Ordförande: Lena Berndin (M) 
 

Ansvarsområde 

 

• Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. 

• Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler och röstningslokaler samt 
rekrytera och utbilda röstmottagare. 

• Ansvara för förtidsröstning, både i röstningslokaler och för ambulerande röstmottagare. 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Val till EU-parlamentet genomfördes under våren. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
Under våren deltog ledamöter och handläggare i utbildningsinsatser inför valet till EU-parlamentet. 

 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  281 315 

Kostnader  -513 -411 

Nettokostnader  -232 -96 

Budgeterade nettokostnader  -225 -151 

Budgetavvikelse  -7 55 

 
Valnämnden redovisade ett överskott på 0,1 mnkr. Anledningen till överskottet var en mer effektiv 
hantering av förtidsröstningen. 
 

Framtid 
 
Nästa val kommer att ske år 2022 då det är val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. År 2024 är 
det val till EU-parlamentet.  

120



 
 

 
54 

 
 

VERKSAMHETSANALYSER 

Överförmyndarnämnden 
Ordförande: Bo Herou (KD) 
 

Ansvarsområde 

 

• Tillsyn över legala och tillförordnade förmyndare, gode män och förvaltare i Tomelilla, Ystad 
och Sjöbo. 

• Rekrytera och utbilda gode män och förvaltare. 

• Myndighetsutövning. 

• Intern och extern information om verksamheten. 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• En ny gemensam överförmyndarnämnd bildades. 

• Kansliet flyttade till Gladanleden. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
1 januari 2019 bildade Tomelilla, Ystad och Sjöbo en gemensam överförmyndarnämnd. Ärendena 
handlades av ett gemensamt kansli som har sitt säte i Tomelilla. 

Nämndens uppgifter omfattade att utreda, fatta beslut och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och 
förmyndare i de tre kommunerna. Uppgifterna omfattade även att bereda tingsrättens förordnanden, 
sörja för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare samt att informera internt och externt 
om överförmyndarverksamheten. 

Under det gångna året bestod kansliet av sex heltidstjänster. Den 1 februari 2019 flyttade kansliet in i nya 

och anpassade lokaler på Gladanleden 2 i Tomelilla.  

Antalet ärenden ökade under året och omsättningen var hög. Under året öppnades 254 nya akter.  
 

Ekonomi  
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  4 530 4 988 

Kostnader  -6 511 -6 375 

Nettokostnader  -1 981 -1 387 

Budgeterade nettokostnader  -2 309 -1 973 

Budgetavvikelse  328 586 

 
Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 0,6 mnkr. 
 
Anledningen till överskottet var framför allt en konsekvens av att implementeringen av det nya 
verksamhetssystemet inte genomfördes i den planerade utsträckningen under året samt att 
personalkostnaderna var lägre än budgeterat. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Framtid 
 
De nya lagstiftningarna med anhörigbehörighet enlig Föräldrabalken och lagen om framtidsfullmakter 
har ännu inte gett någon synlig effekt på antalet tillkommande ärenden. Det är svårt att veta hur de 
kommer att påverka verksamheten framöver eftersom de flesta anhörigfullmakter som upprättas inte 
kommer att träda i kraft på många år ännu. Det kan dock inte uteslutas att överförmyndarnämnden 
skulle kunna få tillkommande uppgifter i och med den handläggning som åligger överförmyndaren i 
lagstiftningen om framtidsfullmakter. 

Ärendena tenderar att bli mer komplicerade och tidskrävande och som en följd ökar arvodes-
kostnaderna. Det blir också svårare att rekrytera gode män och förvaltare till de mer komplicerade 
ärendena, som är svåra att utöva av en lekman. Verksamheten behöver digitaliseras så att e-tjänster kan 
erbjudas både till sökande och till ställföreträdare.  
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VERKSAMHETSANALYSER 

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Per-Martin Svensson (M) 
Kommundirektör: Britt-Marie Börjesson 
 

Ansvarsområde 

 

• Kommunövergripande ledning, styrning och utveckling 

• Kommunikation, service och marknadsföring 

• Kris och säkerhet 

• Strategiska utvecklingsfrågor såsom fiberutbyggnad, näringsliv och infrastruktur 

• Personalstrategi, förhandling och organisation 

• Ekonomi, finansförvaltning 

• IT-verksamhet 

• Juridik, upphandling 

• Nämndsorganisation och kanslifunktioner 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Innovation Week, olika föreläsningar, panelsamtal och workshops som berör digitalisering, 
innovation eller resande på något sätt, genomfördes under våren. 

• EU-projektet Digital kommunal service beviljades. 

• En digitaliseringsstrateg anställdes. 

• Ledarakademin, ett övergripande chefs- och ledarutvecklingsprogram, genomfördes. 
 

Verksamhetsuppföljning 
 
Under Tomelilla Innovation Week genomfördes föreläsningar, workshops och panelsamtal. En förarlös 
buss trafikerade en kortare sträcka i centrala Tomelilla. På torget fanns bland annat en smart bänk för 
laddning av mobiltelefoner och en smart papperskorg som larmade om det fanns behov av tömning. 
 
Uppstart skedde av ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0” som är ett fortsättningsprojekt som bygger 
vidare på resultaten från projekten ”Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne”. Målet är minskade 
utsläpp av växthusgaser men också att påverka andra samhällsaktörer att i sin tur minska sin användning 
av fossil energi. 
 
Insiktsmätningen visade mycket goda resultat, Tomelilla kommun kom på andra plats i Sverige av 170 
deltagande kommuner. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som i första 
hand mäter servicen för gruppen företagare. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Tomelilla kommun deltog aktivt i inspirationsforumet Smart Little Village, en mötesplats för de som har 
intresse av samhällsutveckling i mindre kommuner. Där presenterades kommunens arbete med digi-
talisering och den digitala strategin marknadsfördes. Kommunen deltog även vid ett kommunhackaton 
tillsammans med studenter från Malmö och Lunds universitet. 
 
Det skedde en fortsatt utveckling inom ramen för destinationssamverkan. Ett led i att öka turist-
informationens mobilitet gjordes genom att en digital turisminformationstavla placerades i Brösarp samt 
att informationspunkter med enklare turisminformation placerades ut på olika platser i kommunen.  
 
I samband med att en digitaliseringsstrateg anställdes startades digitaliseringsrådet med representanter 
från förvaltningens olika verksamhetsområden. Office365 infördes under året. 
 
Inom personalområdet fastställdes de stora strategiska processerna kring lönebildning och arbetsmiljö i 
organisationen. Uppföljning av medarbetarenkät och systematiskt arbetsmiljöarbete med nya arbetssätt 
och nya processer genomfördes. En ny ledarpolicy implementerades.  
 
Det förhandlades och genomfördes organisationsförändringar inom kultur- och fritidsverksamheten som 
organiserades inom samhällsbyggnadsverksamheten samt en kommungemensam administration start-
ades upp som organiserades under ekonomiavdelningen. 
 
Lönerevision genomfördes för samtliga fackliga organisationer. Utfallet i revisionen blev 2,2 procent. En 
ny huvudöverenskommelse (HÖK) tecknades centralt med vårdförbundet. 
 
Chefsportalen lanserades under perioden och är ett hjälpmedel och en övergripande handbok för 
kommunens chefer. Arbetsmiljöutbildningar och dialoger kring organisatorisk och social arbetsmiljö 
genomfördes. 
 
I maj publicerades kommunens omgjorda externa webbplats tomelilla.se. Den är uppbyggd kring ett 
”mobile first”-tänk då majoriteten av användarna brukar mobiltelefoner eller läsplattor. Innehållet 
strukturerades utifrån ett kundperspektiv, inte ett organisatoriskt perspektiv. Tillgänglighetsaspekten 
beaktades också utifrån olika perspektiv. Under vår och sommar arbetades det med att utveckla och 
strukturera det löpande kommunikationsarbetet som stöd till verksamheterna. 
 
Det fortsatta arbetet med att centralisera det administrativa arbetet skedde bland annat genom att 
kansliavdelningen övertog sekreterarskapet för byggnadsnämnden. Automatisering av inbetalnings-
rutinen togs i drift under året vilket var första steget i arbetet med att effektivisera arbetet med stora 
räkenskapsvolymer.
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppfyllelse  

   

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör 
digitaliseringens möjligheter. 

Målet är delvis uppfyllt. Tillgången till eller absolut 
närhet till 100 Mbit/s möjliggörs med hjälp av med-
finansiering från EU, där utbyggnaden av fiber-
nätet fortsätter under 2020. Medel för kommunal 
digitaliserad service beviljades och arbetet start-
ades upp under 2019. Under året har kommunen 
gett möjlighet för fiberanslutning till 500 hus. 

 

Hållbarhetsarbetet ökar och genomsyrar 
hela förvaltningen. 

Målet är inte uppfyllt. Tomelilla kom på plats 115 i 
mätningen Aktuell hållbarhet miljöranking i Sverige 
vilket var en försämring jämfört med tidigare år. 
Fordonsparken kommer att förnyas och därmed 
minskar användningen av fossilbränsledrivna bilar. 

 

Tomelilla präglas av mångfald, 
tillgänglighet och öppenhet. 

Målet är delvis uppfyllt. Gemensam administration 
startades upp under hösten. I början av 2020 
lanserades Tomelilla direkt som är en gemensam 
servicekanal in i kommunen. 

 

Destinationsutvecklingen i Tomelilla och 
sydöstra Skåne utvecklas i samverkan. 

Målet är uppfyllt. Inkvarteringsstatistiken i Tomelilla 
ökade.  

Utbildning och lärande är mångsidigt 
och behovsanpassat. 

Målet är uppfyllt. Andelen elever som upplever att 
man respekterar varandra var högre än tidigare år. 
Andelen elever som har en mer positiv syn på 
skolan och undervisningen ökade. 

 

Barn och ungdomar uppnår goda 
studieresultat. 

Målet är uppfyllt. Andelen elever i årskurs 6 som 
fick minst betyg E ökade samt andelen elever i 
årskurs 9 med behörighet till gymnasiet var på 
samma nivå som tidigare år. 

 

Klimatet för näringsliv och 
företagsamhet i Tomelilla är attraktivt 
och konkurrenskraftigt. 

Målet är uppfyllt. Tomelilla kom på plats 112 i 
Svenskt Näringslivs årliga ranking, vilket var 20 
placeringar bättre än förra året. I Insiktsmätningen 
kom Tomelilla på andra plats i Sverige. 

 

Tomelilla erbjuder arenor för 
medborgardialog. 

Då måluppfyllelsen baseras på resultatet av SCB:s 
medborgarenkät, vilken inte gjordes 2019, går det 
inte att göra en bedömning av om det är uppfyllt 
eller inte. 

 

Tomelilla kommunförvaltning är en 
attraktiv arbetsgivare. 

Målet är uppfyllt. Medarbetarenkäten genomfördes 
under hösten 2018 och handlingsplaner togs fram 
under 2019. 

 

Invånares möjlighet till egen försörjning 
ökar. 

Målet är uppfyllt. Andelen förvärvsarbetande 
invånare ökade.  

Invånare som får stöd och service för sin 
dagliga livsföring är nöjda med 
insatserna. 

Målet är uppfyllt. Brukarundersökningar inom 
hemtjänst och särskilt boende visade på goda 
resultat. 

 

Tomelilla har arenor som inspirerar till 
ett aktivt och hälsosamt liv. 

Målet är uppfyllt. Antalet deltagartillfällen ökade. 
 

Tomelilla upplevs som en trygg 
kommun. 

Målet är delvis uppfyllt. Polisens trygghetsmätning 
visade på ett marginellt sämre resultat än tidigare 
år. Utfallet av faktiska brott ökade däremot inte. I 
samverkan med polisen ska trygghetsvandringar 
och dialoger med invånare genomföras under 
2020. 

 

 

X 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)    

  2018 2019 

Intäkter  14 328 6 489 

Kostnader  -72 315 -64 936 

Nettokostnader  -57 987 -58 447 

Budgeterade nettokostnader  -57 059 -58 375 

Budgetavvikelse  -928 -72 

    

Investeringar  -15 657 -13 921 

Budgeterade investeringar  -26 200 -29 200 

Budgetavvikelse  10 543 15 279 

 
Kommunstyrelsen redovisade ett mindre underskott på knappt 0,1 mnkr.  
 
Den politiska verksamheten uppvisade ett mindre underskott framförallt beroende på utbildningsinsatser 
som genomfördes med anledning av ny mandatperiod. Detta vägdes upp av motsvarande överskott 
inom kommunledningskontoret bland annat beroende på lägre personalkostnader. 
 
Investeringsbudgeten uppvisade ett överskott på 15,3 mnkr främst med anledning av den pågående 
bredbandsutbyggnaden som inte genomfördes i den takt som planerats. 
 

Framtid 
 
En ny vision för Tomelilla kommun ska tas fram och beslutas under år 2020. Varumärkesarbetet ska 
stärkas både vad gäller arbetsgivarperspektivet och platsvarumärket, närvaron i de digitala kanalerna ska 
skalas upp utifrån framtagen strategi.  
 
Tillväxtverket beviljade Tomelilla kommun drygt 5 mnkr för att utveckla kommunal digital service. Med 
projektet vill kommunen arbeta fram ett digitalt nav där de som använder kommunens tjänster får sitt 
ärende digitalt hanterat redan från början. Handläggningen ska i så stor utsträckning som möjligt, 
automatiseras. Inom projektet ska också e-tjänster utvecklas och nya arbetsmetoder tas fram för att 
bemöta och förebygga digitalt utanförskap.  
 
Kvalitet och service är också ledord för implementeringen av kontaktcentret Tomelilla direkt och 
gemensam administration och den vässning av intern och extern service som kommer att ske framöver. 
En servicepolicy har utarbetats i syfte att utveckla och tydliggöra kommunens serviceroll i förhållande till 
invånare och besökare.  
 
Folkhälsoarbetet och utvecklingen av kommunens hållbarhetsmål ska utformas i ett så kallat livs-
kvalitetsprogram och planeras bli färdigt under kommande år. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande: Sander Dijkstra (M) 
Verksamhetschef: Niklas Sommelius 
 

Ansvarsområde 

 

• Drift av kommunens vatten- och avloppssystem 

• Upprättande och myndighetshantering av planer 

• Handläggning av bygglov 

• Upprättande av kartor 

• Husutsättning 

• Naturvård 

• Miljömålsarbete 

• Exploatering och tomtförsäljning 

• Förvaltning av kommunala fastigheter 

• Tillgänglighetsrådgivning 

• Energirådgivning 

• Bostadsanpassning 

• Kostenheten, benämnd Måltidsverkstaden, består av elva kök som lagar mat till kommunens 
verksamheter 

• Logistikcenter för samordnad varudistribution för Simrishamn, Tomelilla och Ystad 

• Drift och nyanläggning av kommunens grönytor och gator 

• Projektplanering 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Ett gemensamt driftbolag för vatten och avlopp bildades tillsammans med Simrishamn.  

• Ansvaret för sporthallar, Österlenbadet, friluftsbaden samt motionsspår flyttades från kultur- och 
fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. 

• Ansvaret för kostenheten, måltidsverkstaden, flyttades från kommunstyrelsen till samhälls-
byggnadsnämnden. 

• Måltidsverkstaden överlämnade ansvaret för caféet i kommunhuset till LSS. 

• Ansvaret för handläggning av bostadsanpassning flyttades från familjenämnden till samhälls-
byggnadsnämnden. 

• Ombyggnation av Byavägen med nya bussangöringar till Byavångskolan samt separation av 
kombinerade ledningar och omläggning av vatten och avlopp färdigställdes.   

• Ny gång- och cykelväg byggdes på Villagatan. 
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• Gata-/parkenheten införskaffade en elbil med flak, fastighetsenheten införskaffade en elbil och 
måltidsverkstan införskaffade en gasbil. 

• Kommunens första solcellsanläggning, Pantern 6, driftsattes. 

• Välagården lades ut till försäljning där köpeavtal skrevs i december. 

• Byavångsskolan blev första kök i Sverige att prova Foodduck som portionerar smörgåsmargarin. 

• Ängens förskola byggdes till med nattverksamhet, nytt tillagningskök, reservelverk och trycksatt 
nödvattensystem. 

• Föreläsning om samordnad varudistribution hölls tillsammans med energikontor sydost, i 
Sundsvall och Luleå. 

• En filminspelning om samordnad varudistribution gjordes tillsammans med Länsstyrelsen i 
marknadsföringssyfte. 

• Biblioteket i Smedstorp blev meröppet. 

• En utredning påbörjades för att klargöra ansvarsförhållandena med anledning av att den kraftiga 
nederbörden i juli orsakade att privata fastigheter samt en kommunägd fastighet översvämmades. 

• gamla stenpartiet i stadsparken restaurerades under våren. 

• Under året byggdes en ny lekplats i Spjutstorp. 

• En plan för cykelleder togs fram. 

• Projektering av dricksvattenledning från Brösarp mot Kivik utfördes. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Under året byggdes en ny lekplats i Spjutstorp. Denna var tänkt att byggas under våren 2019, men 
oklarheter kring detaljplanens möjligheter att bygga anläggningen försenade projektet till hösten 2019. 
 
Det gamla stenpartiet i stadsparken renoverades våren 2019. Detta projekt utfördes i egen regi och gav 
många positiva kommentarer från allmänheten. Tidplan och utförande gick som planerat, mycket på 
grund av ett nära samarbete inom verksamheten med korta beslutsvägar. Effektivisering av skötselytor 
utfördes. Ett större antal träd planterades runtom i tätorten under året. 
 
Granskog avverkades i Kronoskogen och Skogsbacken, där återplantering av lövträd kommer att ske 
under år 2020. 
 
Under hösten 2019 gjordes förbättring av cykelparkeringar, belysning och gång- och cykelbanor vid 
järnvägsstationen i Tomelilla. Detta leder till förbättrad tillgänglighet och trygghet för resenärer. Vissa 
planteringar återstår dock innan förbättringen är helt klar, vilket är inplanerat år 2020. Cykelledsplan för 
utbyggnad av cykelvägar togs fram och beslutades. 
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Byggnation skedde på exploateringsområde Karlsborg i sydvästra delen av Tomelilla. Under året 
upprättades en ny rutin gällande hanteringen av exploatering mellan detaljplan till färdigställande av 
tomtmark samt vem som har ansvar i de olika stegen.  
 
Införskaffande av reservelverk till Kastanjeskolan och brandstationen är en utveckling för att säkerställa 
datakommunikation mellan kommunala anläggningar. Brandstationens reservelkraftverk ersattes med ett 
nytt som täcker hela fastigheten Ullstorp 1:7. Det tidigare elverket omfattade endast Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund. 
 
Gårdarna byggdes om för att säkerställa tätning av takbjälklag över källaren i kommunhuset. Orsaken till 
renoveringen var sprickbildningar i grundsulans tätskikt som orsakade läckage av dagvatten. 
 
Fastighetsverksamheten satsade på energibesparande åtgärder, bland annat utbyte av ljuskällor till LED-
belysning samt övervakad styrning. 
 
Under året levererade VA-enheten dricksvatten och mottog avloppsvatten från abonnenterna. Verk-
samheten följs upp genom löpande provtagning och egenkontroll och avrapportering till kommunens 
tillsynsmyndigheter Länsstyrelsen och Ystad-Österlenregionens Miljöförbund. 
 
Måltidsverkstaden arbetade vidare med att minska matsvinn och att arbeta mer miljövänligt. 
 
Nämnden antog inte någon internkontrollplan för år 2019, vilket revisionen kritiserade i sin granskning 
av nämnden.  
 
Uppföljningen av privata entreprenörer genomfördes i enlighet med den rutin som finns.  
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppfyllelse  

   

Öka användningen av förnyelsebar 
energi. 

Målet är uppfyllt. Under året ökade utbytet av 
lampor till LED-belysning och kommunens första 
solcellsanläggning invigdes. 

 

Reducera plastanvändningen. Målet är delvis uppfyllt. Reducering av plast-
användning gjordes inte i den grad som för-
väntat, dock lades bland annat golvmattor i 
naturmaterial istället.  

 

Öka förnyelsetakten i vatten- och 
avloppsnäten. 

Målet är delvis uppfyllt. Förnyelsetakten ökade 
inte som förväntat. Verksamheten kommer att 
arbeta för att kunna genomföra fler förnyelse-
projekt. 

 

Förbättra dialogen med invånarna vid 
klagomål och felanmälningar. 

Målet är delvis uppfyllt. Nämnden antog under 
våren ett förslag på hur verksamheten ska arbeta 
med såväl klagomål som synpunkter samt hur 
arbetet med avtals- och verksamhetsuppföljning 
av entreprenörerna inom grönyteskötsel ska för-
bättras. Workshops anordnades i syfte att för-
bättra hemsidan för att det ska bli lättare att 
lämna synpunkter. Ett arbete initierades med att 
se över kommunens hantering av klagomål och 
synpunkter. Verksamheten nådde trots detta inte 
målet fullt ut då det fortfarande finns ett antal 
klagomålsområden som återstår.  

 

Bygg och samordna fiberutbyggnaden så 
att 95 procent av alla hushåll och företag 
har tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s år 2020. 

Målet är inte uppfyllt. Den senaste tillgängliga 
statistiken som är från oktober 2019 visade att 
62,7 procent av alla hushåll och företag fått 
möjlighet till höghastighetsbredband. Målet 2020 
kommer inte att nås med anledning av att det är 
många aktörer inblandade i utbyggnaden samt 
att Trafikverket har långa handläggningstider. 
Det finns en god förhoppning att målet om att alla 
bör ha fått möjlighet till höghastighetsbredband 
2025, kommer att nås. Under året gav kom-
munen möjlighet för fiberanslutning till 500 hus. 

 

Gång- och cykelleder ska byggas ut. Målet är uppfyllt. 2 000 meter gång- och cykelväg 
byggdes ut i tätorten under året.  

Buskörningen i Tomelilla ska minska. Målet är delvis uppfyllt. Inga synpunkter inkom 
gällande buskörning under året, men verksam-
heten har fortsatt fokus på att sänka hastigheten 
på specifika gator genom att införa hinder eller 
smala av gatorna för att få ner hastigheten. 

 

Motionsslingornas ställning som 
tätortsnära besöksmål ska utvecklas. 1  

Målet är uppfyllt. Verksamheten röjde sly och 
rensade upp slingorna samt förbättrade färg-
markeringar för bättre tydlighet. Alla kommunens 
motionsslingor gjordes tillgängliga på hemsidan. 
Under år 2020 kommer informationen även att 
kompletteras med kartor. 

 

Antalet besökare i simhallen ska öka. 1 Målet är uppfyllt. Antalet besökare ökade.   
 

1 Dessa två mål antogs av kultur- och fritidsnämnden medan uppföljning utförs av samhällsbyggnadsnämnden med 
anledning av att ansvaret för verksamheten gällande dessa mål flyttades över från och med juli 2019. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) inklusive VA-enheten    

  2018 2019 

Intäkter  102 582 111 331 

Kostnader  -132 898 -139 801 

Nettokostnader  -30 316 -28 470 

Budgeterade nettokostnader  -25 286 -29 082 

Budgetavvikelse  -5 030 612 

    

Investeringar  -76 220 -46 987 

Budgeterade investeringar  -97 450 -62 450 

Budgetavvikelse  21 230 15 463 

 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 0,6 mnkr.   
 
VA-enhetens underskott uppgår till 2,7 mnkr. Enligt gällande redovisningsregler bokförs underskottet 
som en fordran och är därmed inte resultatpåverkande och påverkar därför inte samhällsbyggnads-
nämndens resultat.  

 
Gatu- och parkenheten visade ett överskott på 0,5 mnkr, vilket främst hänför sig till att enheten hade 
mer projekt under hösten som gav mer intäkter än förväntat samt lägre personalkostnader med 
anledning av sjukskrivningar och en vakant tjänst.  
 
Enheten för miljö och natur hade ett överskott på 0,5 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader på 
grund av att enheten hade en vakant tjänst. 
 
Fastighetsenheten redovisade ett underskott på 0,7 mnkr. Detta beror på ökade energikostnader samt 
nedskrivning av en anläggning.  
 
Måltidsverkstaden redovisade ett resultat på minus 0,2 mnkr beroende på ökade kostnader i samband 
med införande av digitaliseringssystem samt lägre intäkter med anledning av att organisationen 
arrangerade färre möten med kaffe och produkter från cafeterian.  
 
Planenheten hade ett överskott på 0,5 mnkr. Detta hänför sig främst till att enheten hade vakanta 
tjänster och därmed hade mindre uppdrag vilket i sin tur medförde lägre intäkter.  
 
Investeringarna uppgick till cirka 47 mnkr, varav 13,4 mnkr avser VA-enheten. De enskilt största 
projekten under perioden var ombyggnationen av Byavägen, ny dränering för kommunhuset, färdig-
ställande av Ängens förskola med nattverksamhet, nytt tillagningskök, reservelverk och trycksatt 
nödvattensystem samt ombyggnad av Smedstorps bibliotek för att öka tillgängligheten med meröppet. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Ekonomi (tkr) VA-enheten    

  2018 2019 

Intäkter  31 891 34 710 

Kostnader  -31 891 -34 710 

Nettokostnader  0 0 

Budgeterade nettokostnader  0 0 

Budgetavvikelse  0 0 

Ej resultatpåverkande överskott/underskott till/från resultatfond  400 -2 747 

Investeringar  -8 415 -13 364 

Budgeterade investeringar  -19 800 -17 700 

Budgetavvikelse  11 385 4 336 

 
VA-enheten redovisade ett underskott på 2,7 mnkr.  
 
Enligt gällande redovisningsregler bokförs underskottet som en fordran och är därmed inte resultat-
påverkande och påverkar därför inte samhällsbyggnadsnämndens resultat.  
 
VA-enheten hade efter verksamhetsåret 2018 en positiv resultatfond på 0,4 mnkr. De högre kostnaderna 
från 2017 och framåt består främst av högre kapitalkostnader för de stora investeringar som genomförts 
och som planeras kommande år. Enheten hade lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, 
vilket medförde högre kostnader för inhyrd personal.  
 
För att komma i balans beslutades en höjning av vatten- och avloppstaxan med 12 procent inför år 2020. 
Förslag på ytterligare höjning inför år 2021 planeras.  
 

Framtid 
 
Verksamheten kommer framöver att arbeta med att ta fram en trafikplan och en belysningsplan som en 
viktig del i att öka struktur och tydlighet. 
 
En översyn av trafikföreskrifter är nödvändig och kommer därför att göras, vilket kan leda till om-
skyltning på vissa platser. En ökning av elbilar kan komma att kräva ändringar i gatumiljön eftersom 
elbilar har lägre ljud än traditionella bilar, vilket därför kan leda till ökade incidenter med andra som 
vistas i gatumiljön. 
 
Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som allt mer blir påtagligt för samhällsbyggnadsverksamheten. 
Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur vägar och fastigheter byggs utifrån ett håll-
barhetsperspektiv. Andra exempel är att det kommer att handla om att verksamheten vid kommande 
investeringar eller projekt kommer att ha fokus på miljövänliga alternativ för att åstadkomma hållbara 
lösningar. Exempel på detta är att vid inköp av fordon, ska i första hand el- eller gasdrivna fordon väljas. 
Vid renovering av kommunala fastigheter ska solceller implementeras. All belysning som byts ut, ersätts 
med LED-belysning. Det kommer att fokuseras på energibesparande åtgärder och utbyggnad av för-
nybar energiform samt bättre kontroll på säkerheten med elektroniskt passersystem. 
 
Måltidsverkstaden ska i ännu större utsträckning hitta miljövänliga alternativ avseende förbruknings-
material och rengöringsmedel. Måltidsverkstaden kommer att arbeta ännu mer klimatsmart med ”jord till 
bord” genom fler säsongsanpassade råvaror. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

VA-enheten kommer att samordnas i ett gemensamt kommunalt driftbolag tillsammans med 
Simrishamn från och med den 1 juli 2020. Det innebär att all VA-personal erbjuds anställning i det nya 
bolaget och hela verksamheten kommer att lyftas ut från nämndens ansvar. Huvudmannaskapet för 
anläggningar och fastställande av taxa ligger kvar i kommunen. 
 
Kompetensförsörjningen på samhällsbyggnadsverksamheten är en kritisk punkt där kommunen har allt 
svårare att hitta rätt person till rätt tjänst och även då vissa tjänster inte kräver 100 procent i syssel-
sättningsgrad. Fler avtal att dela tjänster mellan närliggande kommuner är nog en lösning som 
kommunen kommer att se inom kort.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten har en central del i såväl den strategiska planeringen som den direkt 
operativa delen, och måste försöka att bli tydligare hur verksamheten ska utvecklas tillsammans med 
andra verksamheter i kommunen. Infrastruktur för de olika trafikslagen är viktiga faktorer som påverkar 
invånarnas vardag där samhällsbyggnadsverksamheten har en funktion att fylla. 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten måste ta taktpinnen i den samhällsanalys som kommunen måste göra. I 
analysen måste befolkningsstatistik, ekonomi, beteenden och förväntningar inkluderas så att verk-
samheten kan bidra till att öka kommunens attraktionskraft och bidra till att det känns tryggt och bra att 
vara invånare i kommunen. 
 
Den omorganisation som genomfördes med fokus på att bli effektivare genom färre medarbetare kunde 
genomföras genom att medarbetare valde att lämna organisationen, vilket i sin tur medförde att verk-
samheten inte behövt använda sig av omställningsåtgärder.  
 
På lång sikt måste samhällsbyggnadsverksamhetens uppdrag förtydligas och ha de resurser som krävs för 
att lösa uppgifterna. Men mer resurser är inte enbart lösningen, utan en tillitsbaserad styrning med tydlig 
organisation och tydliga uppdrag kan åstadkommas även utan mer resurser. En viktig del i detta är en 
bättre kommunikation och tydlighet. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Byggnadsnämnden 
Ordförande: Anette Thoresson (C) 
Verksamhetschef: Niklas Sommelius 
 

Ansvarsområde 

 
Ärenden som rör plan- och bygglagen och tillhörande lag-/regelsystem med undantag för planfrågor: 

• Rådgivning till kund 

• Registrering 

• Handläggning 

• Arkivering 

• Rapportering 

 

Väsentliga händelser 2019 
 

• En digital arkivmodul installerades för byggnadsnämndens arkiv. 

• Det genomfördes två riktade informationstillfällen hos bygghandlarna för målgruppen 
hantverkare. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Nämnden hade något färre inkommande ärenden jämfört med föregående år. Antalet beslut ökade dock 
med 15 procent, vilket till stor del beror på utökning av handläggare med en halv tjänst för året. Den 
ökade bemanningen medförde att kontrollen av hissar och ventilation kunde återupptas. Handläggnings-
tiderna, för kompletta ärenden, var fortsatt korta under året och låg på cirka 2,5 veckor för bygglov och 
under två veckor för anmälningsärenden.  
 
Drygt 420 ansökningar/anmälningar togs emot, vilka genererade drygt 7 000 handlingar. 
 
Nämnden fattade drygt 800 beslut varav 750 på delegation. Bland annat var det beslut gällande drygt 220 
bygglov, drygt 180 startbesked, knappt 85 slutbesked samt ett mindre antal rivningslov, förhandsbesked, 
tidsbegränsade lov, strandskyddsdispenser och marklov. 
 
80 tillsynsärenden inkom under året, varav 20 skrevs av. 30 av de äldre ärendena skrevs också av. 
 
Personalen i verksamheten deltog under året i seminarier och utbildningar rörande digitalisering av 
detaljplaner, naturvärdeskompensation och byggnaders tekniska egenskapskrav. 
 
Nämnden antog intern kontrollplan för år 2019. Granskningen visade inga brister i de rutiner och 
granskningsområden som nämnden valt att fokusera på. 
 
Någon verksamhet som utförs av privata utförare fanns inte under året. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Måluppföljning 
 

Nämndsmål  Måluppföljning  

   

Rätt kompetens. Förnyelse av organisationen: 
Överlappningar och utbildning, rutiner 
dokumenterade. 

Målet är uppfyllt. Nyrekrytering gjordes av 
byggnadsinspektör med kompetens inom 
bygg- och kontrollansvar. 

 

Ny nämnd utbildas direkt efter valet. Målet är uppfyllt. Ett utbildningstillfälle hölls 
tillsammans med personalen och ett tillfälle 
gemensamt med övriga nämnder. 

 

Uppdatera personal om ny teknik för hållbarhet. Målet är uppfyllt. Genomgång gjordes av 
nya regler för eldstäder.  

Transparanta beslut. Målet är uppfyllt. Det genomfördes två 
riktade informationstillfällen hos bygg-
handlare under året.  

 

Kontinuerlig avstämning nämnd/personal/delta i 
och verka för bra resultat i Insikt. 

Målet är uppfyllt. Regelbundna av-
stämningar gjordes avseende bemötande 
och samtalstekniker, för att undersöka och 
bemöta kundernas frågor på ett konstruktivt 
sätt. 

 

Öka tillgängligheten genom förbättrad hemsida, 
information om vad som gäller och sanktioner, 
enklare förklaringar, kartan ska vara 
självinstruerande. 

Målet är uppfyllt. Komplettering gjordes på 
hemsidan med kulturmiljöprogrammet. 
GIS-ingenjör, med uppdrag att se över 
visning av information på hemsidan, 
nyanställdes. Det anordnades två genom-
förda tillfällen med riktad information till 
byggare och bygghandlare om hur hem-
sidan fungerar, var man hittar blanketter 
och exempelritningar med mera. 

 

Utökat samarbete mellan nämnderna som 
ansvarar för byggd miljö. 

Målet är uppfyllt. Kommunikation mellan 
byggnadsnämndens och samhälls-
byggnadsnämndens respektive ordförande 
utökades och förbättrades. 

 

Verka för vandrings- och cykelleder genom 
detaljplan och översiktsplan. 

Målet är uppfyllt. Rutin kompletterades för 
yttrande över planer så att frågan lyfts i 
nämndens yttranden. 

 

Verka för att förfallna byggnader och offentliga 
miljöer tas väl omhand. 

Målet är uppfyllt. Ett tiotal tillsynsärenden 
handlades så långt att det finns åtgärds-
planer för upprustning eller röjning av 
tomter. 

 

Bra belysning och tillgänglighet där vi kan 
påverka (detaljplan och översiktsplan), bevaka i 
bygglovsärenden. 

Målet är uppfyllt. Ett tillsynsärende med 
felriktad bländande belysning vid väg 19 
avslutades efter fastighetsägarens åtgärd. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  2 799 3 519 

Kostnader  -4 774 -5 418 

Nettokostnader  -1 975 -1 899 

Budgeterade nettokostnader  -2 618 -2 706 

Budgetavvikelse  643 807 

 
Byggnadsnämnden redovisade ett överskott på 0,8 mnkr. 
 
Överskottet beror främst på ett ökat antal beslut under året samt ökad försäljning av timmar för 
mätingenjör till Simrishamns kommun. Intäkterna var höga under första delen av året där för-
väntningarna var en nedåtgående trend under hösten avseende nybyggnadskartor, bygglov och 
inmätningar till vatten och avlopp, som dock uteblev. 
 

Framtid  
 
Verksamheten behöver utvecklas till att bli mer transparent när det gäller öppna data och hur verksam-
heten kan stödja GIS.  
 
Bygglovsprocessen kommer förmodligen att bli mer kundorienterad det vill säga att den sökande kan 
följa sin ansökan och process genom en inloggning. 
 
Verksamheten uppfattas redan idag som kundorienterad och får bra betyg i bemötande med personer 
eller företag som är i kontakt med verksamheten.  
 
Utmaningarna för nämnden är att säkerställa kompetensen inom verksamheten samt se till att med-
arbetarnas arbetsuppgifter är stimulerande och betydelsefulla. En större samordning med andra 
kommuner eller delade tjänster är verktyg som kan gynna såväl medarbetare som arbetsgivarsidan, men 
även de som behöver kommunens stöd eller beslut i olika frågor. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande: Marie Ståhlbrand (M) 
Verksamhetschef: Niklas Sommelius 
 

Ansvarsområde 

 

• Kultur består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur. Huvudbibliotek 
och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp. 

• Fritid består av en simhall, tre friluftsbad, idrottsanläggningar, motionsspår och vandringsleder. 
Ansvaret för dessa verksamheter flyttades från och med juli månad till samhällsbyggnads-
nämnden.  

• Ansvar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen och yttrande om 
tillstånd för automatspel. 

• Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs och handikappföreningar. 

• Kostenheten, Måltidsverkstaden, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter. 
Ansvaret för denna enhet flyttades från och med juli månad till samhällsbyggnadsnämnden.  

• Fritidsgården Soffta som vänder sig till ungdomar från mellanstadiet upp till 18 år. 

• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla. 

• Nationaldagen. 

• Ceremoni för nya svenska medborgare. 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• En organisationsförändring genomfördes i slutet av juni i syfte att förtydliga kultur- och fritids-
nämndens ansvar genom att flytta ansvaret för exempelvis sporthallar, bad och motionsspår till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

• Kultur- och fritidsverksamheten arbetade aktivt tillsammans med barn- och utbildnings-
verksamheten med ungdomsdemokrati. Eleverna fick information om hur kommunens olika 
verksamheter fungerar. Det fördes dialoger med eleverna angående vilka möjligheter de har att 
påverka sin vardag. 

• Större delen av de medel man sökte till projektet Kulturrådet, blev beviljade. Projektmedlen är 
ämnade för framförallt programverksamhet på filialerna, fortbildning och digitalisering. 

• Ett föreningsråd startades som ska verka för att tillvarata de ideella föreningarnas intresse. 
Föreningsrådet ska hitta samarbetsformer för kommunen och föreningarna så att ett aktivt 
föreningsliv ytterligare utvecklas i kommunen. Föreningsrådet anordnade en intern förenings-
mässa för att få kännedom om och utbyta erfarenheter mellan föreningarna. 

• Kultur- och fritidsnämnden beslutade i februari år 2019 att inrätta en arbetsgrupp med politiker 
och tjänstemän som skulle arbeta fram ett förslag till nya bidragsregler utifrån resultat och den 
politiska inriktningen. Arbetsgruppen fick under året i uppdrag att förankra förslaget på det nya 
stödsystemet och ge föreningarna i kommunen möjlighet att skriftligen yttra sig om förslaget 
under januari år 2020. 

• 2017 inrättades Sten Malmquist-stipendiet för ”Artist in residence” i Tomelilla med bakgrund i 
det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015. 
Miriam Vergara var Sten Malmquist-stipendiat för år 2019. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

• Tomelilla Konsthall producerade en interaktiv utställning baserad på flertalet av Anna Höglunds 
böcker och boksamarbeten. I den pedagogiska och sinnesstimulerande utställningen 
presenterades originalillustrationer och uppbyggda miljöer från böckerna.  

• Smedstorps bibliotek byggdes om för meröppet med invigning den 16 augusti där man kan få 
tillgång till biblioteket i Smedstorp på årets alla dagar mellan kl. 8.00 – 21.00. 

• Nämnden fattade beslut att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att verkställa byggandet av 
en aktivitetspark som beräknas stå klar till sommaren år 2020. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Kulturhuset hade ett välfyllt program under våren med mötesplatser och aktiviteter för alla åldrar.  
 
Konsthallen hade sex huvudutställningar samt fem utställningar på nedre plan. Huvudutställningarna 
representerade följande grenar i kronologisk ordning under året; Installation/video/objekt, måleri, mixed 
media, måleri, glas/installation/skulptur samt illustrationer. Huvudutställarna var följande: Elin Maria 
Johansson, Yvonne Larsson, Kulturskolan, Astrid Sylwan, Camilla Caster samt Anna Höglund. 
 
På nedre plan ställde Tomelilla Konstsamling sedvanligt ut under sju månader. Deras period inleddes 
med en Ulla Viotti-utställning, där nyligen donerade verk visades. Vidare visade Österlens Folkhögskolas 
konstskola Unikum enligt årlig tradition sin elevutställning under våren. Under perioden maj – juni 
visades Lars Tunbjörks – Paris fashion week på nedre plan, i samarbete med Lars Tunbjörkstiftelsen och 
Postkodstiftelsen. Under denna utställning genomfördes ett pedagogiskt projekt vars resultat visades på 
nedre plan under sommarperioden. 
 
Miriam Vergara som var Sten Malmquist-stipendiat för år 2019 bodde och verkade i Tomelilla under maj 
– juni 2019. Temat för hennes konstnärliga undersökande utgår från en frågeställning kring förändringar 
i den lokala naturen. Ortsbefolkningens minnen och tankar kring sin närmiljö utgjorde stommen för det 
konstverk som Miriam Vergara skapade på platsen och presenterade för allmänheten. Under residenset 
höll Vergara workshops och föredrag för ett stort antal grupper. Österlens Folkhögskola, Odenslunds-
skolan, ÖSKG, Creo, Kulturskolan, kulturföreningar, hembygdsföreningar samt naturskyddsföreningen 
är exempel på några av de grupper som fick möjlighet att verka tillsammans med Vergara och/eller bistå 
med information till hennes konstprojekt. 
 
Under året köptes konst in av följande utställande konstnärer; Yvonne Larsson (fyra verk) samt Camilla 
Caster (ett verk). 
 
Kulturskolan hade olika kurser att erbjuda under året: dans, film, musik, drama/teater, bildkonst. 
Undervisning utfördes både i grupp och individuellt. Dans lockade fler elever från högstadiet och upp i 
åldrarna och fler sökte sig till filmkursen. Utöver ordinarie undervisning erbjöds elever att medverka på 
bland annat konserter, vernissage, föreställningar och andra evenemang som Kulturskolan arrangerade, 
även workshops, tillfälliga projekt och lovverksamhet. Kulturskolan arbetade aktivt för att vara synlig på 
olika platser där barn och unga samt deras vårdnadshavare finns. För att nå ut och synliggöra 
Kulturskolan i kommunen var en del av arbetet också att utveckla samverkan med andra kulturaktörer. 
 
De meröppna biblioteksfilialerna i Brösarp, Onslunda och Smedstorp fortsatte att öka utlåningen samt 
öka antalet besökare. 
 
Jazzföreningens program under ett antal onsdagar under 2019 gav många besökare en minnesvärd 
jazzupplevelse i Jazzarkivet.
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VERKSAMHETSANALYSER 

Detta året ingick de tre olika musikkonstellationerna Baskery, Väsen och Musica Vitae & Louise 

Hoffsten i Musik i Syds turnéserie Musikriket. En bred musikgenre såsom folkmusik, klassiskt, blues och 

country inspirerade såväl elever som pedagoger. Musikeleverna bjuds in till att delta på workshops ledda 

av en eller flera bandmedlemmar innan konsert. Konserterna med Väsen samt Musica Vitae inleddes 

med stycken framförda gemensamt med gästartister samt Kulturskolelever. Till konserten med Väsen 

bjöds även Österlen Folkhögskola samt Simrishamns Kulturskola in för att delta under workshop/ 

konsert. Det var ett roligt sätt för elever och pedagoger att mötas och gjordes i samverkan med Tomelilla 

Teaterförening.  

 
Fritidsgården Soffta gjorde under året en satsning på kommunens mellanstadieelever och utökade 
öppettiderna för denna grupp, vilket var framgångsrikt med ett ökat antal besökare. Fritidsgården 
anordnade även lovaktiviteter där en del var mer inriktade på mellanstadiet och där alla var välbesökta. 
 
Sveriges nationaldag uppmärksammades i Tomelilla med två arrangemang. Som upptakt till firandet 
underhöll Carolina Sandgren med sång och Peter Jakobsson med musik, från scen på torget. Det gick ett 
processionståg från kommunhuset till torget med Tomelilla ungdomsorkester i täten. På torget hälsade 
kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson välkommen innan det övriga programmet tog vid. 
Utöver flagghissning, sång och musik blev det högtidstal av Per-Ingvar de la Motte, utdelning av flagga, 
kulturpris, idrottspris samt utmärkelserna Årets Ambassadör, Gyllene Kvasten och Nationaldags-
stipendiet. De Tomelillabor som under året blivit svenska medborgare välkomnades också.  
 
Personalen i kultur- och fritidsverksamheten och fältassistenterna anordnade, tillsammans med ferie-
ungdomar och föreningar, avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6 – 15 år. Aktiviteterna 
gav stimulans och personlig utveckling under sommarlovet för ungdomarna. Bland annat kunde ung-
domarna spela bumperball, cykla dressin, vara med och skapa en musikal, gå på cirkusskola, spela bränn-
boll, träffa @nattid Nathalie Danielsson, gå på målarkurs, prova på att spela bordtennis och golf, bada 
på friluftsbaden, gå på serietecknarworkshop, skapa ett eget datorspel och mycket mer. 
 
Tomelilla sommar- och höstmarknader blev lyckade arrangemang och var välbesökta marknader trots 
något färre ”knallar” på sommaren än tidigare år.  
 
Nämnden antog intern kontrollplan för år 2019. Granskningen visade inga brister i de rutiner och 
granskningsområden som nämnden valde att fokusera på. 
 
Någon verksamhet som utförs av privata utförare fanns inte. 
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppföljning  

   

Kulturskolans terminsaktiviteter i grupp, 
exklusive musikundervisning, på landsbygdens 
skolorter ska behålla nuvarande höga nivå. 

Målet är uppfyllt. Fyra aktiviteter genom-
fördes under året, vilket var en aktivitet mer 
än planerat.  

 

Förutsättningarna för ett starkt föreningsliv ska 
förbättras. 

Målet är uppfyllt. Sex föreningsträffar hölls 
under året för att ge förutsättningar för ett 
starkt föreningsliv. 

 

Antalet biblioteksbesökare på landsbygden ska 
öka. 

Målet är uppfyllt. Målet var att öka antalet 
besökare till 15 800. Antalet besökare 
uppgick till drygt 31 800. 

 

Kulturhuset ska utveckla arrangemang för barn 
och ungdomar. 

Målet är uppfyllt. Antal arrangemang för 
och besök på kulturhuset av barn och 
ungdomar ökade. Målet var 120 stycken 
där utfallet blev 869. 

 

 

1 Utöver ovanstående nämndmål antog kultur- och fritidsnämnden ytterligare två mål som följs upp av samhällsbyggnads-
nämnden med anledning av att ansvaret för verksamheten gällande dessa mål flyttades över från och med juli 2019. Målen 
som överflyttades är ”Motionsslingornas ställning som tätortsnära besöksmål ska utvecklas.” och ”Antalet besökare i 
simhallen ska öka.” 
 

Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)    

  2018 2019 

Intäkter  6 453 7 100 

Kostnader  -42 643 -43 057 

Nettokostnader  -36 190 -35 957 

Budgeterade nettokostnader  -38 472 -37 826 

Budgetavvikelse  2 282 1 869 

    

Investeringar  -429 -372 

Budgeterade investeringar  -2 800 -300 

Budgetavvikelse  2 371 -72 

 
Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett överskott på 1,9 mnkr. 
 
Den främsta anledningen till överskottet hänför sig till Österlenbadet där försäljningen var högre än 
förväntat. På grund av svårigheter att rekrytera personal, både gällande kompetens och arbetstider, fanns 
det vakanta tjänster på badet varför personalkostnaderna blev lägre än förväntat. Även huvudbiblioteket 
hade en vakant tjänst som medförde lägre personalkostnader.  
 
Investeringarna under året bestod av ombyggnation av biblioteket i Smedstorp för meröppet. 
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Framtid 
 
Våra mötesplatser är platser för konstnärlig, personlig och social utveckling som främjar gemenskap, 
kreativitet och delaktighet. 
 
Kultur- och fritidsverksamheten kommer att titta över var det är möjligt att digitalisera både på kort och 
lång sikt. 
 
Samhället går i en riktning där digitala verktyg blir en del av alla tänkbara områden, estetiska såväl som 
tekniska. För att vara attraktiva för framtidens barn och unga behöver vi följa med i denna utveckling. 
När fler personer upptäcker att de kan lära sig spela instrument via Youtube eller andra digitala tjänster 
måste kulturskolan fundera på hur de ska kunna attrahera barn och ungdomar att komma till sin 
verksamhet.  
 
Arbetet med digitalisering fortsätter för att biblioteken ska ligga i framkant när det gäller den digitala 
utvecklingen. Biblioteket har ett fortsatt stort ansvar att både erbjuda tekniken och att tillgängliggöra 
denna för våra användare. Kompetensutveckling krävs för att personalen ska känna sig trygg i att hantera 
den digitala utvecklingen. 
 
Biblioteken fortsätter satsningen på programverksamhet, fortbildning och digitalisering inom projektet 
”Stärkta bibliotek”. 
 
Kulturhuset som tillgänglig mötesplats förutsätter att också Tomelilla bibliotek öppnas upp som ett 
meröppet bibliotek. 
 
När barnkonventionen blir lag under 2020 krävs ett större fokus på barns och ungas inflytande på både 
verksamhet och lokaler. Kompetensutveckling samt löpande diskussioner är därför ett av personalens 
fokusområden under 2020. 
 
Rekrytering av högkvalitativa konstnärer som ansöker om samt är villiga att ställa ut är beroende av att 
konsthallen kan erbjuda vedertagna ekonomiska ersättningsnivåer för utställningar och för konstnärers 
medverkan. Under kommande år måste därför ersättningsnivåerna justeras uppåt för att konsthallen inte 
ska halka efter i konkurrensen om konstnärerna och för att bibehålla sitt goda rykte.  
 
Fritidsgården Sofftas utmaning är att kunna tillmötesgå ungdomarnas intresse och önskningar. Detta kan 
vara möjligt genom samarbete med andra aktörer. Mötesplatsen ska genomsyras av respekt, prestige-
löshet och samarbete.  
 
Tomelilla marknaders utmaning är att bevara eller öka antalet marknadsförsäljare/knallar samt önskan 
om mer varierat utbud och överlevnad av marknaderna. Kommunen måste kanske överväga om 
marknader verkligen är något att eftersträva i framtiden eller om det ska vara någon annan form av 
mötesplats för mat och handel. 
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VERKSAMHETSANALYSER 

Vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande: Gunnel Andersson (M) 
Verksamhetschef: Viweca Thoresson 
 

Ansvarsområde 

 

• Myndighetsutövning 

• Träffpunkter 

• Hemtjänst 

• Boendestöd för personer med funktionsvariation 

• Särskilt boende  

• Korttidsboende 

• Anhörigstöd - öppen verksamhet, avlastning i hemmet och dagverksamhet 

• LSS verksamheter - bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidstillsyn 

• Hemsjukvård 
 

Väsentliga händelser 2019 
 

• Det nybyggda LSS-boendet på Stafettgatan var klart för inflyttning i maj med 14 nya lägenheter. 
Samtidigt stängde LSS-boendet Svärdet och totalt blev det ett tillskott på åtta nya lägenheter för 
verksamheten. 

• Samtliga chefer i verksamheten påbörjade en ledarskapsutbildning. Den genomfördes tvärs över 
hela förvaltningen vilket innebär att det skapas relationer och samarbete mellan verksamhets-
områdena. 

• Den 1 juli övergick myndighetsutövningen för bostadsanpassning till samhällsbyggnads-
verksamheten. 

• I december var LSS-verksamheten först ut med att gå in i heltid som norm för samtliga 
medarbetare. Detta efter ett partsgemensamt arbete som pågått under hela året.  

 

Verksamhetsuppföljning 
 
Under året lades stort fokus på genomlysning, analys och samverkan i syfte att nå en budget i balans med 
bibehållen kvalitet för brukarna. Förändringarna genomfördes med hög delaktighet från enheterna vilket 
var en framgångsfaktor. 
 
Metoden trygg hemgång implementerades under året i ordinarie hemtjänst, med målet att vara trygg 
hemma, vilket gav gott resultat. Konceptet genomfördes tidigare av ett särskilt team men är numera en 
naturlig del av ordinarie verksamhet. Verksamhetens modell för samverkan och genomförande av 
hemgång från slutenvården fortsatte att vara framgångsrik och uppmärksammad. 
 
Hästen Tor var ett återkommande inslag i verksamheten. Djur i vården har visat ge goda effekter och 
verksamheterna arbetade vidare med inriktningen att få in fler djur i vård och omsorg. Under hösten 
påbörjades planeringen av aktiviteter på Eriksgård, en Grön Arenagård som ska nyttjas inom 
verksamheten för att ge brukarna ett rikare liv med djur och natur. 
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Planeringen av genomförandet av Heltid som norm var väldigt aktuellt under våren. Arbetet gjordes i 
nära samarbete med Kommunal och samtliga arbetsplatser för att skapa delaktighet och förståelse. 
Under hösten implementerades ett nytt personalplaneringssystem och i december gick de första 
arbetslagen in i ett nytt arbetssätt för en heltidsorganisation med hälsosamma schema. Arbetssättet 
kommer även att bidra till att antalet tillfälliga vikarier minskar. 
 
För andra gången deltog kommunen i Socialstyrelsens brukarundersökning enligt Pict-o-stat, ett 
enkätverktyg anpassat för LSS-verksamhetens målgrupp. Under året arbetade verksamheterna med 
delaktighetsmodellen utifrån förbättringsområden sedan undersökningen 2018. Resultatet för 2019 var 
sammantaget betydligt högre än förra året inom samtliga delar av verksamheterna. 
 
Vid flera tillfällen under hösten träffade tjänstemän från verksamheten pensionärsorganisationerna i 
kommunen för dialog och information kring välfärdsteknik, digitalisering och trygg hemgång efter 
sjukhusvistelse, ensamhet med mera. Båda parter uppskattade denna värdeskapande dialog och 
samarbetet kommer att fortsätta inom olika områden och på olika sätt tillvarata seniorernas egna 
resurser. 
 
Enligt nationell brukarundersökning i ordinärt boende, upplevde 96 procent av brukarna ett gott 
bemötande av personalen. Resultatet överensstämmer med genomsnittet i riket och Skåne. Samma 
undersökning visade att 95 procent av brukarna på särskilt boende i Tomelilla kände sig trygga i sitt 
boende. Genomsnittet i riket och Skåne var 88 procent. 
 
Under året fanns det lediga lägenheter i särskilt boende för äldre, vilket medförde att väntetiden för 
brukaren från beslut till inflyttning maximalt var 90 dagar. Under senare delen av 2019 flyttade den 
enskilde in inom en månad. 
 
Ett arbete med att ta fram ett kvalitetsledningssystem för alla delar i vård och omsorg pågick under stora 
delar av året, med tillgänglighet och enkelhet som nyckelbegrepp. Varje medarbetare ska snabbt och 
enkelt få tillgång till rutiner och processer. Det ska också vara enkelt att fånga upp såväl brister som 
synpunkter på en mer övergripande nivå. Processerna togs fram tillsammans med medarbetare under 
året för att implementeras i början av 2020. 
 
Nämndens interna kontroll genomfördes i enlighet med den beslutade interna kontrollplanen för året. 
En av de tre riskerna som kontrollerades som handlar om att förskrivning av hjälpmedel ökar, men inte 
är anpassat till behovet, föranledde direktåtgärder. Detta då det inte gick att utläsa om förskrivning av 
inkontinensmedel var anpassat till behovet. Ansvaret lades därför över till legitimerad sjuksköterska. Den 
sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen är god. 
 
Förenade Care är ett företag som är privat utförare och utförde uppdrag åt nämnden. Granskningen 
visade att Förenade Care bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. I ledningssystemet finns nedskrivna 
processer samt rutiner och egenkontroller som används för att säkra kvaliteten i verksamheten. Företaget 
utbildar egna internrevisorer. Under ledningens genomgång var internrevisionen en stående punkt där 
resultatet följdes upp och analyserades på ledningsnivå. Det är nämndens bedömning att Förenade Cares 
rutiner och egenkontroller till största delen uppfyller kravet på samtliga efterfrågade område i 
uppföljningen. 
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppföljning  

   

Antalet digitala och tekniska lösningar ska öka. Målet är uppfyllt. Antalet digitala lösningar 
ökade, exempelvis infördes VR-glasögon.  

Wifi ska finnas på kommunens boenden för 
såväl boende som personal. 

Målet är delvis uppfyllt. Tre boenden fick 
under året wifi, medan det fjärde boendet 
enligt plan kommer att få wifi under 2020. 

 

Fler kompetenshöjande webbutbildningar. Målet är uppfyllt. Drygt ett 20-tal webb-
utbildningar gjordes tillgängliga för verk-
samheten. Digitala föreläsningar samt 
Vikariepodden är exempel på genomförda 
aktiviteter. 

 

Ökad kännedom om och tillgänglighet för att 
kunna lämna in synpunkter och klagomål även 
digitalt. 

Målet är uppfyllt. Ny rutin för hantering av 
brister och klagomål togs fram. Enligt 
Socialstyrelsens brukarenkät i äldre-
omsorgen ökade kännedomen om var man 
lämnar synpunkter och klagomål. 

 

Sysselsättning till målgrupper inom social-
psykiatrin och LSS ökar (PK3/Socialpsykiatri). 

Målet är uppfyllt. Aktiviteterna inom 
socialpsykiatrin utökades för målgruppen 
och två nya dagliga verksamheter enligt 
LSS startades under året. 

 

Kommunen föregår med gott exempel för att 
skapa förutsättningar för olika sysselsättnings-
alternativ, men även företag kan bidra. 

Målet är uppfyllt. Kommunhusets cafeteria 
drivs sedan november av daglig 
verksamhet enligt LSS. 
 

 

Mer förebyggande rörelseträning och mental 
träning. 

Målet är uppfyllt. Regelbunden träning för 
dagverksamheten ”Vännens deltagare” 
infördes samt nya aktiviteter med Bike-
around och Pokémon Go. 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr)     

  2018 2019 

Intäkter  83 208 76 803 

Kostnader  -310 410 -306 044 

Nettokostnader  -227 202 -229 241 

Budgeterade nettokostnader  -225 171 -230 083 

Budgetavvikelse  -2 031 842 

    

Investeringar  -1 085 -1 229 

Budgeterade investeringar  -1 500 -1 500 

Budgetavvikelse  415 271 

 
Vård- och omsorgsnämnden redovisade ett överskott på 0,8 mnkr. 
 
Intäkterna avseende måltidsavgifter var 0,6 mnkr lägre än förväntat med anledning av att höjningen av 
avgifterna i enlighet med budgetförslaget inte genomfördes. Även hyresintäkterna var lägre, dels med 
anledning av vakanser under året, dels beroende på utebliven hyreshöjning för kommunens boenden på 
grund av att fiberinstallation inte genomfördes enligt plan. Statens beslut om möjlighet att söka nya 
stimulansmedel för äldreomsorgen medförde ökade intäkter med 0,8 mnkr samt stimulansmedel för 
habiliteringsersättning medförde ökade intäkter med 0,1 mnkr. 
 
Med anledning av en rad beslutade åtgärder i början på året, för att effektivisera verksamhetens 
kostnader i nivå med tilldelad ram för 2019, fick samtliga verksamheter som visade underskott under 
året, upprätta handlingsplaner, för att uppnå en budget i balans. De flesta uppnådde målet, medan några 
verksamheter fortfarande hade underskott vid årets slut. Störst avvikelse hade sjuksköterskeverksam-
heten som uppvisade ett underskott på 2,7 mnkr, dels för att den ordinarie bemanningen inte anpassades 
fullt ut, dels med anledning av att sjuksköterskor hyrdes in, vilket var mer kostnadskrävande. Kostnaden 
för inhyrda sjuksköterskor översteg budget med 1,8 mnkr.  
 
De totala personalkostnaderna för vård- och omsorgsverksamheten var budgeterade till 127 mnkr, där 
överskottet blev 0,8 mnkr. De olika verksamheterna hade stora budgetavvikelser åt båda hållen. LSS-
verksamheten hade ett överskott på drygt 1,3 mnkr vilket var ett resultat av ett aktivt arbete med 
anpassning av bemanningen utifrån förändrade behov. Kostnaderna för uppstarten av det nya boendet 
på Stafettgatan var i enlighet med budget, trots svårigheter att i förväg bedöma exakt vårdtyngd och 
behov av personal. Sjuksköterskeverksamheten hade störst avvikelse med ett underskott på 1 mnkr 
beroende på att den ordinarie bemanningen inte anpassades fullt ut och sjuksköterskor hyrdes in, vilket 
är dyrare. 
 
Volymerna inom äldreomsorgen, både extern verksamhet och verksamhet bedriven i egen regi, avvek en 
hel del från budget, vilket gav ett överskott på knappt 3,3 mnkr. Beslutade hemtjänsttimmar var drygt 
5 000 lägre än budget, vilket motsvarade 7 procent, där 4 000 timmar avsåg entreprenadernas områden. 
Detta är en årligen sjunkande siffra med 26 500 färre beslutade timmar sedan år 2013, vilket var en 
minskning med 28 procent, samtidigt som genomsnittligt antal brukare per år inte minskade i samma 
höga takt. Det var insatserna service, måltidsdistribution samt delegerade HSL-insatser som minskade 
medan omsorgsinsatserna var på samma nivå.  
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Verksamheten bedriven i egen regi gällande särskilt boende hade 560 färre belagda dygn än budgeterat, 
vilket motsvarade 0,9 mnkr lägre intäkter och en utebliven motsvarande kostnadsminskning. Äldre-
omsorgens verksamhet i egen regi hade ett större resultatkrav än föregående år samtidigt som upp-
räkningen av den interna ersättningen uteblev. Det var svårt att uppnå resultatkravet, varför särskilt 
boende uppvisade ett underskott på 0,8 mnkr vilket främst berodde på högre personalkostnader. 
Hemtjänstverksamheten redovisade ett underskott på 0,4 mnkr. 
 
Kostnaderna för personlig assistans ökade sedan augusti med anledning av beslut om fler timmar i ett 
ärende, men fick trots det ett överskott på 0,6 mnkr. Kostnaderna för externt boende översteg budget 
med 0,8 mnkr med anledning av att ett nytt beslut tillkom under året i kombination med att budgeten 
sänktes inför år 2019 med ett beslut då det hade upphört. 
 
Under året gjordes investeringar i bland annat vårdsängar, digitala lås, wifi-utrustning, utemiljö på 
boenden, inventarier till uppstart av bemanningsenhet samt utbyte av stora delar av trygghets-
larmanläggning vid Norrevång med anledning av blixtnedslag.  

 

Framtid 
 
Vård- och omsorgsverksamheten står inför många utmaningar, men även nya möjligheter. För att möta 
framtida utmaningar krävs både nya arbetssätt och ökad rörlighet bland medarbetarna.  
 
Under hösten implementerades ett gemensamt schema- och planeringsverktyg. Verktyget möjliggör 
bättre planering utifrån verksamhetens behov och bemanning med i första hand redan anställda 
medarbetare. Det förändrade arbetssättet kommer därför att minska behovet av tillfälliga vikarier. 
Arbetet med heltidsarbete som norm implementeras som en del av det nya arbetssättet. 
 
Vård- och omsorgsverksamheten vill öka på takten av digitalisering och användandet av välfärdsteknik 
som kommer brukarna till del, dels för att öka tillgänglighet och självständighet, dels för att frigöra 
resurser för värdeskapande arbete. Tillitsbaserad ledning och styrning, där vi tror på engagerade 
medarbetare med vilja att utveckla verksamheten och tänka innovativt är ett sätt att ta tillvara på 
medarbetarens erfarenhet och kompetens. Att fortsätta arbetet med att utveckla tjänster och arbetssätt 
som är rehabiliterande med tydligt fokus på motiverande mål och självständighet är prioriterat under 
kommande år. 
 
LSS-verksamheten har påbörjat ett positivt samarbete med socialtjänsten i de fall då invånaren har behov 
av stöd från båda verksamheterna. Målet är att samnyttja resurser och kompetens för att bidra till högre 
livskvalitet för invånaren. 
 
Utökad dialog med föreningsliv och civilsamhället är ett stort utvecklingsområde som verksamheten ska 
ta sig an under året som kommer. Det finns vilja och resurser hos kommuninvånare som ska tas tillvara. 
Verksamheten fortsätter sitt samarbete med pensionärsorganisationerna och fördjupar detta genom en 
gemensam satsning på utbildning kring psykisk hälsa. Ett nytt verktyg som möjliggör att koppla ihop 
välfärdsuppgifter med volontärer kommer att börja användas under våren 2020. 
 
 
 
 

149



 

 
  

150



 

 
84 

 
 

VERKSAMHETSANALYSER 

Familjenämnden  
Ordförande: Christer Yrjas (C) 
Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg: Viweca Thoresson 
Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist 
 

Ansvarsområde 

 

• Individ- och familjeomsorg: missbruksvård, barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, 
familjerätt, öppenvård, råd och stöd, arbetsmarknadsenhet. 

• Integrationssamordning, flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande ungdomar. 

• Ansvar för Tomelillas sex kommunala förskolor, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid, 
sex kommunala grundskolor, två även med grundsärskola, och fritidshem som är kopplade till F-
6-skolorna. 

• Tillsynsansvar för pedagogisk omsorg, dagmamma, som finns i privat regi i Övraby, och sex 
fristående förskolor. 

• Administrativt ansvar för gymnasieungdomar samt vuxenutbildning och svenska för invandrare. 
 

Väsentliga händelser 2019 
 
Gemensamma händelser för individ- och familjeomsorg och barn och utbildning 
 

• Under våren undertecknades en avsiktsförklaring tillsammans med Region Skåne om en framtida 
gemensam Familjecentral. 

• Samtliga chefer i verksamheten deltog i en ledarskapsutbildning, vilken genomfördes tvärs över 
hela förvaltningen, vilket medförde att det skapades relationer och samarbete mellan 
verksamhetsområdena. 

 
Individ- och familjeomsorg  
 

• Arbetsmarknadsenheten, integrationssamordningen samt vuxenutbildningen samordnades med 
verksamheten för individ- och familjeomsorg i syfte att skapa tydlighet i uppdrag och 
samordning. 

• Stödboendeverksamheten flyttade i början av året från Välagården till nya bättre anpassade 
lokaler på Dalgatan. Miljön bidrog till en god utslussning av ungdomar till eget boende och 
egenförsörjning. 

• Utredningsarbetet vid ansökan om försörjningsstöd automatiserades, vilket frigjorde resurser och 
ökade tillgängligheten. 

• Mötesplatsen startades upp; en inkluderande och medskapande mötesplats öppen för alla. 
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Barn och utbildning 
 

• Ängens förskola, i tätorten, byggdes till med tre nya avdelningar samt ny utemiljö anlades, vilket 
skapade god beredskap inför framtiden samt en mycket god pedagogisk miljö för förskolan. 

• Samarbetet med Skolverket inom ”Riktade insatser för nyanländas lärande” fortsatte, bland annat 
med fortbildning för pedagoger i genrepedagogik. En språkplan upprättades för att knyta 
samman arbetet mellan enheterna och anknyta till aktuell forskning. 

• Samarbetet med näringslivet utvecklades och arbetet enligt studie- och yrkesvägledningsplanen 
fortgick. Särskilt inom ämnet teknik i elevens val på Kastanjeskolan knöts kontakter med 
näringslivet för att kunna varva teori och praktik. 

 

Verksamhetsuppföljning 
 

Individ- och familjeomsorg 
 
Under året lades stort fokus på genomlysning, analys och samverkan. Arbetsmarknadsenheten, 
integrationssamordningen samt vuxenutbildningen var sedan årsskiftet en del av verksamheten individ- 
och familjeomsorg. Ett intensivt arbete genomfördes under året med genomlysning av samtliga 
processer och rutiner för att stärka den enskildes väg mot självförsörjning. Samverkan mellan arbets-
marknadsenheten och försörjningsstöd strukturerades och snabbades upp med positiva effekter som 
följd. Obligatorisk jobbverkstad och individuell uppföljning av den enskildes vuxenstudier var andra 
delar som bidrog till ett bättre resultat. Trots att antalet som erhöll anställning eller började studera, 
ökade, minskade inte försörjningsstödet. Tomelilla följer här rikstrenden med allt fler försörjnings-
stödtagare som blivit av med sin statliga aktivitetsersättning eller blivit utförsäkrade från Försäkrings-
kassan. 
 
Under våren uppmärksammades att kostnaden för vuxenutbildning hade ökat markant, där anledningen 
var ett ogynnsamt avtal med samverkansparten Ystad Forum. En gemensam översyn av utbud och 
villkor genomfördes med Ystad vuxenutbildning under hösten, vilket resulterade i lägre kostnads-
ökningar inför år 2020. 
 
Arbetet med digitalisering och automatisering fortgick i hela verksamheten, dels för att frigöra mer direkt 
klienttid, dels för att öka klienternas möjlighet till delaktighet och självständighet. Hela kedjan vid 
ansökan om försörjningsstöd automatiserades under året, från ansökan, utredning till utbetalning. Att 
alla delar genomfördes med stor delaktighet av medarbetarna var en framgångsfaktor i detta arbete, 
vilket också uppmärksammades utanför organisationen. 
 
Inom verksamheten barn och familj fortsatte myndigheten och öppenvården att utveckla samarbetet och 
stödet till familjer med gott resultat. Antalet placeringar minskade med 13 stycken jämfört med utfallet 
september till december 2018, det vill säga med åtta procent. 
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Samverkansaktiviteterna och att arbeta mer proaktivt genom att möta invånarna i öppna sammanhang, 
var prioriterade och många. Den öppna verksamheten, Digitala hjälpen, som startades under våren för 
alla som behöver stöd med hur man till exempel digitalt betalar räkningar, söker arbete, ställer sig i 
bostadskö, blev en populär och välbesökt verksamhet och bidrog till att öka den digitala kompetensen. 
Mötesplatsen som startade under hösten som en inkluderande och medskapande mötesplats för alla 
hade många deltagare och fyller en viktig funktion. 
 
Samverkan med polisen utvecklades och under hösten genomfördes samordnade hembesök av polis och 
fältassistent enligt en strukturerad modell för att fånga upp ungdomar i riskzonen med gott resultat. 
Ungdomsgruppen utvecklade också en modell med ungdomsambassadörer som planerar och genomför 
öppna aktiviteter för unga i kommunen. 
 
Stödboendeverksamheten för ensamkommande ungdomar flyttade i början av året från Välagården till 
Dalgatan, vilket var positivt för ungdomarnas möjlighet att träna inför vuxenlivet. I takt med att allt fler 
ungdomar lämnade stödboendet tillvaratogs medarbetarnas kompetens i praktiskt stöd av andra delar i 
verksamheten. 
 
Flera utvecklingsgrupper startades upp tillsammans med vård- och omsorgsverksamheten för att 
tillsammans med medarbetare, kolleger, samverkansparter och klienter utveckla arbetssätt och tjänster. 
Ett arbete med att ta fram ett kvalitetsledningssystem för samtliga delar i individ- och familjeomsorg 
fortgick under stora delar av året, där tillgänglighet och enkelhet var nyckelbegrepp. Varje medarbetare 
ska snabbt och enkelt få tillgång till processer och rutiner som är viktiga i arbetet. Det ska också vara 
enkelt att fånga upp brister och synpunkter på en övergripande nivå. Processerna togs fram tillsammans 
med medarbetare under året och kommer att implementeras i början av år 2020. 
 
Nämndens interna kontroll avseende individ- och familjeomsorgsverksamheten genomfördes i enlighet 
med den beslutade interna kontrollplanen för året utan väsentliga avvikelser. Den sammanfattande 
bedömningen är att den interna kontrollen är god. 
 
Det fanns inga privata utförare som utförde uppdrag åt individ- och familjeomsorgsverksamheten under 
året.  
 

Barn och utbildning 
 
Barn- och utbildningsverksamhetens stora satsning tillsammans med Skolverket kring nyanländas lärande 
fortsatte under året och finansierades med bidrag från Skolverket, däri många av utvecklingsinsatserna 
låg. En plan kring mottagandet av nyanlända elever togs fram för att samtlig information skulle finnas 
tillgänglig och delges mottagande lärare. I förskolan ökade modersmålsstödet då samtliga förskolor fick 
tillgång till det digitala läromedlet Polyglutt, som ger möjlighet att lyssna på sagor på olika språk. Även 
böcker kopplade till läromedlet införskaffades. Forskning visar att ett välutvecklat modersmål även ger 
ett mer utvecklat språk i svenska.  
 
Förskolan och förskoleklassen implementerade ett uppdaterat material för Bornholmsmodellen som är 
ett språkutvecklande material som är etablerat i förskolorna sedan flera år tillbaka. I F-9 genomfördes en 
fortbildning i genrepedagogik som ska ge eleverna ett mer utvecklat språk, ett arbetssätt som gynnar 
samtliga elever oavsett modersmål. För att tydliggöra den röda tråden från förskola till åk 9 togs en 
språkplan fram i samarbete med Elevhälsan. 
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Systemet för uppföljning av resultat på gruppnivå, Digilys, med systematiska analyser av lärmiljön och 
kunskapsdiagnoser uppdateras kontinuerligt för att följa elevgruppernas utveckling. Det senaste tillägget 
var ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” som är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i 
matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda 
från den 1 juli 2019. Med hjälp av ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” ska pedagoger som under-
visar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de 
kunskapskrav som sen ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan. Pedagogen ska också kunna få syn på 
elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar för att tidigt 
förebygga skolsvårigheter.  
 
Förskolan implementerade under året den reviderade läroplanen LpFö 18, där begreppet undervisning 
infördes. Undervisning i förskolan innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som 
utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå 
från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela 
tiden. 
 
Barn- och utbildningsverksamhetens plan för studie- och yrkesvägledning utvärderades och visade på ett 
märkbart större fokus på detta från pedagogerna. Detta bör ge eleverna högre motivation för studier.  
 
Ungdomsrådet fick tydligare former och påbörjade sitt arbete för att kunna hantera frågor från både 
politiken och förvaltningen.      
 
Nämndens interna kontroll avseende barn- och utbildningsverksamheten genomfördes i enlighet med 
den beslutade interna kontrollplanen för året utan väsentliga avvikelser, dock där uppföljning påvisar att 
det kvarstår en övergripande risk gällande att elever inte kommer in på gymnasiet. Barn- och utbildnings-
verksamheten kommer att fortsätta arbetet med utveckling av undervisningen med särskilt fokus på det 
kompensatoriska uppdraget.  
 
Verksamhetsuppföljning av privata utförare som utförde uppdrag åt barn- och utbildningsverksamheten 
utfördes enligt plan, där verksamhetsuppföljningen anses vara god.  
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Måluppföljning 
 

Nämndsmål Måluppföljning  

   

Samverkan mellan utbildningsverksamheten 
och civilsamhället ger eleverna kunskap om 
långsiktig hållbarhet, samtida framtida 
arbetsmarknad och utbildning. 

Målet är uppfyllt. Antalet ungdomar som 
var aktuella i det kommunala aktivitets-
ansvaret minskade och deltagandet i 
vuxenutbildningar ökade i förhållande till 
arbetslöshetssiffrorna. 

 

God lärmiljö skapas för att möta elevernas 
individuella behov. 

Målet är ej uppfyllt. Genomsnittsresultatet 
på nationella prov i åk 3, 6 och 9 ökade inte 
och behörigheten till gymnasiet låg på 
samma nivå som 2018. Däremot minskade 
andelen elever som kommunen inte kunde 
tillgodose behoven för, och som då 
placeras i skolverksamhet utanför 
kommunen. En åtgärd för att nå målen är 
att utveckla handlingsplanerna för att öka 
kvaliteten i undervisningen till exempel 
gällande matematik, språk samt nyanlända 
elever. 

 

Delaktigheten för kommuninvånarna i 
nämndens verksamheter ska öka. 

Målet är uppfyllt. Ett aktivt ungdomsråd 
samt ett ökat antal elev-/brukarenkäter 
bidrog till detta.  

 

Bidra till medvetna och engagerade samhälls-
medborgare som har strategier för att göra 
egna livsval. 

Målet är delvis uppfyllt. Självskattningen 
gällande studie- och yrkesvägledar-
aktiviteter samt nöjdheten med det arbets-
platsförlagda lärandet ökade. Individ- och 
familjeomsorg erbjöd fler öppna aktiviteter 
exempelvis Digitala hjälpen, Mötesplatsen 
och medskapande fritidsaktiviteter för ung-
domar. Däremot minskade inte utbetalning 
av försörjningsstöd trots ett ändrat arbets-
sätt med tydligt fokus på självförsörjning. 
Merparten kan kopplas till utebliven 
aktivitetsersättning samt sjukersättning. 
Från och med år 2020 samordnas arbets-
marknadsinsatser, vuxenutbildning samt 
försörjningsstöd i en gemensam enhet för 
att ytterligare underlätta samarbetet. 
Aktiviteter för ökad samverkan med 
näringslivet, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan kommer att prioriteras. 

 

Ge kommuninvånare ökade möjligheter till 
sociala sammanhang. 

Målet är uppfyllt. Antalet aktiviteter som 
genomfördes tillsammans med förenings- 
eller näringsliv ökade exempelvis EPA- och 
teknikprofilen på Kastanjeskolan. 
 

 

Kommuninvånare ska uppleva sig trygga och 
känna tillit till verksamheterna. 

Målet är uppfyllt. Att antalet externa 
placeringar minskade med 8 procent, att 
antalet barnutredningar som blev klara 
inom fyra månader ökade samt att alla barn 
som blivit utredda erbjöds möjlighet att 
delge sin upplevelse är exempel på bidrag 
till måluppfyllelsen. 
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Ekonomi 
 

Ekonomi (tkr) familjenämnden    

  2018 2019 

Intäkter  191 941 205 567 

Kostnader  -566 719 -599 611 

Nettokostnader  -374 778 -394 044 

Budgeterade nettokostnader  -365 493 -382 259 

Budgetavvikelse  -9 285 -11 785 

      

Investeringar  -3 645 -2 900 

Budgeterade investeringar  -4 780 -3 000 

Budgetavvikelse  1 135 100 

 
Familjenämnden redovisade ett underskott på 11,8 mnkr.  
 
Gymnasieverksamheten och verksamheterna för försörjning och vuxna genererade tillsammans ett 
underskott på 10,5 mnkr. Främsta anledningarna var högre kostnader på grund av fler elever i gymnasiet 
och minskade intäkter från Migrationsverket avseende gymnasiet samt ökade kostnader för försörjnings-
stöd. 
 
Under året gjordes investeringar avseende IKT och inventarier i barn- och utbildningsverksamheten 
samt ombyggnad av lokaler och investering av inventarier i individ- och familjeomsorgsverksamheten. 
 

Ekonomi (tkr) individ- och familjeomsorg    

  2018 2019 

Intäkter  24 341 34 024 

Kostnader  -80 539 -91 704 

Nettokostnader  -56 198 -57 680 

Budgeterade nettokostnader  -49 294 -56 864 

Budgetavvikelse  -6 904 -816 

 
Individ- och familjeomsorgsverksamheten redovisade ett underskott på 0,8 mnkr.  
 
Individ- och familjeomsorgsverksamheten erhöll statsbidrag och stimulansmedel på totalt 1,8 mnkr, 
vilket möjliggjorde en kvalitetshöjning på flera områden. Bidragen var avsedda för medskapande mötes-
plats, våld i nära relationer, ökad bemanning inom barn- och ungdomsvården och insatser för barn med 
psykisk ohälsa. Kostnaderna för övergripande administration avseende individ- och familjeomsorgs-
verksamheten understeg budget med 1 mnkr, främst beroende på att kostnader för utveckling inte blev 
så höga som förväntat samt ett ej budgeterat bidrag för projektet medskapande mötesplats. 
 
Kostnader för stödboende som enligt budget, finansierades fullt ut med del av medel från Migrations-
verket redovisade ett överskott på 1,1 mnkr då nedtrappning av verksamheten gick fortare än planerat. 
 
Verksamheten för barn och unga uppvisade ett överskott på 1,5 mnkr, vilket främst beror på erhållna 
stimulansmedel på 1,4 mnkr. Kostnaderna för placering av barn och unga på HVB, Hem för vård och 
boende, och familjehem var 2,3 mnkr högre än budget där dock schablonersättningen från Migrations-
verket täckte kostnaderna för administration och placeringar av nyanlända på HVB samt i familjehem.
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Verksamheten för försörjning och vuxna uppvisade ett underskott på 5,2 mnkr. Främsta anledningen var 
kostnaderna för försörjningsstöd och köp av platser för familjefrid, vilka uppgick till 12,5 mnkr och var 
5 mnkr högre än budget. Kostnaderna för försörjningsstöd till flyktingar uppgick till 2,5 mnkr, som 
resulterade i en negativ budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Kostnaderna för placeringar av vuxna med miss-
bruk ökade under senare delen av året och resulterade i ett underskott på 0,6 mnkr. Det var en stor 
ökning av kostnaderna jämfört med föregående år. 
 
Arbetsmarknadsenheten redovisade ett överskott på 2,1 mnkr främst beroende på intäkter från projektet 
Möjligheternas hus, men även beroende på lägre kostnader för ferieungdomar på 0,4 mnkr. 
 
Vuxenutbildningens budget har varit oförändrad under några år trots att antalet studerande ökat. Sam-
verkanspartnern Ystad vuxenutbildning gjorde en stor höjning av priserna, för främst SFI-utbildningen, 
den 1 januari 2019, med anledning av successivt ökande kostnader för vuxenutbildning de senaste åren. 
Den totala kostnaden för vuxenutbildningen uppgick till 6,2 mnkr, vilket var 1,3 mnkr högre än de 
budgeterade kostnaderna. 0,5 mnkr av schablonmedlen från Migrationsverket fördelades ut och sänkte 
dock nettokostnaden med motsvarande. 
 

Ekonomi (tkr) barn och utbildning    

  2018 2019 

Intäkter  167 600 171 543 

Kostnader  -486 180 -507 907 

Nettokostnader  -318 580 -336 364 

Budgeterade nettokostnader  -316 199 -325 395 

Budgetavvikelse  -2 381 -10 969 

 

Barn- och utbildningsverksamheten redovisade ett underskott på 11,0 mnkr. 
 
Gymnasieverksamheten hade ett underskott på 5,3 mnkr. Kostnaderna för gymnasiet var högre än 
budgeterat, dels på grund av fler elever, dels på grund av minskade intäkter från Migrationsverket. Även 
antalet gymnasiesärskoleelever ökade jämfört med föregående år. Statsbidrag från Migrationsverket till 
gymnasieverksamheten minskade avsevärt jämfört med tidigare år. Cirka 21 gymnasieelever som 
kommunen tidigare kunde återsöka statsbidrag för, fick uppehållstillstånd under året, vilket medförde att 
statsbidrag inte längre kunde återsökas för dessa elever.  
 
Hyreskostnaderna inom barn- och utbildningsverksamheten ökade med 4,0 mnkr jämfört med budget, 
med anledning av följande genomförda investeringar: om- och/eller tillbyggnad av Brösarps skola, 
Lindesborgsskolan, Kastanjeskolan, Lärkans förskola, Ängens förskola, Onslunda skola och Smedstorp 
skola. Administrativa kostnader var 0,9 mnkr lägre på grund av ej tillsatta tjänster och statsbidraget 
”Riktade insatser” förbättrade resultatet med 1,5 mnkr. 
 
Skolorna inklusive fritidshem och förskoleklass, F-9, uppvisade ett överskott på 0,1 mnkr. Alla skolor 
fick statsbidrag för ”Likvärdig skola”, vilket förbättrade resultatet med 3,4 mnkr. Statsbidrag gällande 
”Fritidshemssatsning” utbetaldes med 0,2 mnkr till Lindesborgsskolan och Byavångsskolan och stats-
bidrag gällande ”Läxhjälp” utbetaldes med 1,3 mnkr till alla skolor fördelat på antal elever.  
 
Förskolorna redovisade ett överskott på 0,3 mnkr. I resultatet är statsbidrag avseende mindre barn-
grupper inkluderat. 
 
Fler barn än förväntat i förskolorna och skolorna medförde högre kostnader gällande utbetalning av 
pengar till de interkommunala och fristående förskolorna och skolorna. Även lagreglerad kompensation
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för ökade löner till friskolor medförde högre kostnader än budgeterat. Totalt resulterade detta i ett 
underskott på 2,6 mnkr.  
 
Elevhälsan hade ett underskott på 1,8 mnkr, beroende på utbetalning av mer tilläggsbelopp än budget-
erat på grund av högre behov än förväntat. Tilläggsbelopp är något som skolor kan söka för extra-
ordinärt stöd.   
 

Framtid 
 

Individ- och familjeomsorg  
 

Verksamheten står inför flera utmaningar men även en hel del möjligheter. Den förväntade avmatt-
ningen av högkonjunkturen tillsammans med att allt fler blir av med sin statliga aktivitetsersättning eller 
sin ersättning från Försäkringskassan ställer stora krav på verksamheten resursmässigt. Även det faktum 
att allt fler personer lämnar etableringsfasen, där staten haft ett stort ansvar, kommer att påverka 
kommunen. 
 
Kostnaderna för vuxenutbildningen är ytterligare en utmaning, inte minst beroende på den kommande 
statliga regleringen och finansieringen. Verksamheterna behöver därför vara lättrörliga, snabbt kunna 
ställa om resurser och arbetssätt för att möta behoven. Som ett led i detta integreras Arbetsmarknads-
enheten med enheten för försörjningsstöd från och med år 2020. 
 
Då många familjer och ungdomar har behov av stöd i Tomelilla är det viktigt att fortsätta utveckla 
öppenvårdsinsatserna i samverkan med andra aktörer. Verksamheten fortsätter sin satsning på arbetet 
med våld i nära relationer samt implementeringen av intensiv hemmabaserad familjebehandling, en 
modell för intensivt stöd hemma som ett alternativ till placeringar av barn och unga. 
 
Verksamheten behöver fortsätta det nödvändiga arbetet med att digitalisera tjänster och verktyg, dels för 
att öka tillgängligheten och möjligheten till självständighet, dels för att frigöra resurser för värdeskapande 
arbete. 
 

Barn och utbildning 
 

Verksamheten har flera utmaningar. Skolresultaten behöver höjas. Det finns just nu tillförordnade 
rektorer på fyra av kommunens F-6 skolor. Att rekrytera och introducera nya ledare kommer att kräva 
tid. Den framtida skolorganisationen behöver utredas ytterligare för att skapa goda förutsättningar för 
lärande.  
 
Det kommer i framtiden vara möjligt att aggregera data för att utveckla läromedel som i större ut-
sträckning är adaptiva för att ge eleven optimala förutsättningar till inlärning. Detta finns nu i liten skala 
men kommer att bli tillgängligt för en bred publik inom snar framtid. Formen för utbildning kommer 
med detta att förändras. 
 
Verksamheten står i begrepp att digitalisera flertalet processer för att ge bättre service, detta gäller både 
kommuninvånare, till exempel skolvalet, och medarbetare. Tydliga rutiner för hur barnkonventionen 
beaktas vid beslut och utredningar behöver arbetas fram.  
 
Samverkan mellan barn- och utbildningsverksamheten och individ- och familjeomsorgsverksamheten 
behöver stärkas då till exempel tidigare placerade barn behöver större anpassningar för sin undervisning 
än vad som just nu är möjligt att ge. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

 

Ksau § 90 Dnr KS 2018/382

Uppföljning av intern kontroll 2019 kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gjort en uppföljning av den internkontrollplan som 
kommunstyrelsen beslutade om för 2019.

Förvaltningens samlade bedömning är att den intern kontrollen utvecklades under 
föregående år och bedrevs på ett sådant sätt att den anses tillräcklig, men där 
processen kommer att fortsätta utvecklas för att säkerställa den interna kontrollen 
även framöver. 

Arbetet med 2020 års internkontrollplan följde nya rutiner med krav på riskanalys 
och bedömningar av effekter vid avvikelser. 

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljning 
av internkontrollplan 2019.

160



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 90 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.1330.
Intern kontrollplan med riskanalys 2019, handlingsid: Ks 2020.1331.
Uppföljning internkontrollplan 2019 – Kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 
2020.1332.

    
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 14/2019:
Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplan 2019 för 
kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2019.628.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Intern Kontrollplan med Riskanalys 2019                                      Ärende KS 2019/xxx

Intern kontrollplan 2019 för KS verksamhet: KLK och Måltidsverkstaden 

Matris 
nr

Process/rutin/sy-
stem

Kontrollmoment, vad ska 
granskas

Kontroll-
ansvarig

Kontrollmetod Omfattning
Kontrollfrekvens och kvanti-
tet

Rapportering 
till

Riskbedömning
sannolikhet/kon-
sekvens

1 Säkerställa kor-
rekt och kvalitativ 
återkoppling till 
externa och  inter-
na parter

Överlämnade av arbetsupp-
gifter till Tomelilla direkt 
och den gemensamma admi-
nistrationen.. 

Utvecklings-
chef

Uppföljning och utvärde-
ring

Genomförs under året Kommunchef 2

2 Säkerställa tydlig-
het i alla uppdrag.

Översyn av mallar och ruti-
ner.

Utvecklings-
chef

Uppföljning och utvärde-
ring

Genomförs under året Kommunchef 1

3 Säkerställa tydlig 
kommunikation.

Kommunikationsplaner 
kopplade till uppdrag och 
projekt.

Utvecklings-
chef

Uppföljning och utvärde-
ring

Genomförs under året Kommunchef 1

4 Ansvarsfördelning 
mellan systemä-
gare, systemför-
valtare och digita-
liseringsenheten.

Översyn, dokumentation av 
ansvarsfördelning. 

Digitalise-
ringschef

Rutin för dokumentation 
och ansvar

Genomförs under året Kommunchef 3

5 Säkerställa kom-
petensförsörj-
ning

Plan för att tryggad kompe-
tensförsörjning.

Kanslichef Uppföljning och utvärde-
ring

Kontinuerlig uppföljning 
under året

Kommunchef 4

6 Säkerställa kom-
petensförsörj-
ning

Plan för att tryggad kompe-
tensförsörjning. 
Planera resurser och priorite-
ra uppdrag.

HR-chef Uppföljning och utvärde-
ring

Kontinuerlig uppföljning 
under året

Kommunchef 3

7 Egenkontroll 
gällande skade-
djur och smitt-
spridning.

Kontrollpunkter i egenkon-
troll

Chef mål-
tidsverkstan

Granskning Enligt kontrollplan Verksamhets-
chef

2

8 Införa larmfunk-
tion i kommunhu-
set

Kvalitetssäkrad larmfunktion 
och rutin.

Säkerhets-
samordnare

Uppföljning och utvärde-
ring

Genomförs under året Kommunchef 4
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Intern Kontrollplan med Riskanalys 2019                                      Ärende KS 2019/xxx
Matris 
nr

Process/rutin/sy-
stem

Kontrollmoment, vad ska 
granskas

Kontroll-
ansvarig

Kontrollmetod Omfattning
Kontrollfrekvens och kvanti-
tet

Rapportering 
till

Riskbedömning
sannolikhet/kon-
sekvens

9 Säkerställa den 
ekonomiska upp-
följningen

Utfall utifrån prognoser. Ekonomi-
chef

Följa upp och kontrollera 
underlag, skatteprognoser, 
pensioner och stadsbidrag.

Uppföljning två gånger per 
år

Kommunchef 3

10 Genom bra plane-
ring minimera 
antal överklagade 
planer

Tidpunkter för utställning, 
granskning och beslut

Samhälls-
byggnads-
chef

Granskning Stickprov genomförs under 
året

Verksamhets-
chef

3

11 Säkerställa tids-
planer för externa 
och interna bygg-
projekt.

Planer för kompetensför-
sörjning.

Samhälls-
byggnads-
chef

Uppföljning Kontinuerlig uppföljning 
under året

Verksamhets-
chef

3

12 Säkerställa be-
redskap för al-
ternativa kom-
munikationska-
naler

Planer och rutiner för avbrott 
i el- och /eller IT-försörj-
ning.

Kommuni-
kationschef

Uppföljning Uppföljning en gång per år Kommunchef 3

13 Säkerställa sam-
ordnad och ef-
fektiv kommuni-
kation 

Utarbeta en kanalstrategi 
och kommunikationsplan 
för extern och intern kom-
munikation inklusive 
webbpublikationer

Kommuni-
kationschef

Uppföljning och utvärde-
ring

Genomförs under året Kommunchef 3

Riskvärdering 
Risker som bedöms i kategori 4 bör åtgärdas omgående
Risker som bedöms i kategori 3-4 ska följas upp
Risker som bedöms i kategori 2 bör följas upp
Risker som bedöms i kategori 0-1 behöver inte följas upp utöver normala rutiner
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Uppföljning internkontrollplan 2019 – Kommunstyrelsen
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Förvaltningens samlade bedömning är att den intern kontrollen utvecklades under föregående år och bedrevs på ett sådant sätt att den anses tillräcklig, men där 
processen kommer att fortsätta utvecklas för att säkerställa den interna kontrollen även framöver. Den sammantagna bedömningen av den interna kontrollen i 
kommunstyrelsens verksamhetsområden är god.

Dokumentation av granskning
Nedan dokumenteras internkontrollplanens granskningar.

Granskning
Riskid 1

Risk Korrekt och kvalitativ återkoppling till externa och interna parter inte sker.

Kontrollmoment Rutiner kring överlämnade arbetsuppgifter till Tomelilla direkt och gemensamma administration.

Kontrollmetod Kontroll av överlämnade processer

Sammanfattande resultat 
av granskningen med 
förslag på eventuella 
åtgärder

Överlämnande har skett löpande under året med start av den gemensamma administrationen (interna processer)
Tydligare processbeskrivningar har tagits fram under året. Avstämning i samband med gjorda riskanalyser löpande under året.

Utförd av Utvecklingschefen (Tomelilla Direkt) Ekonomichefen (Gemensam administration)
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Granskning
Riskid 4

Risk Ansvarsfördelning mellan systemägare, systemförvaltare och digitaliseringsenheten är otydlig och fel kan uppstå på grund av 
bristande kommunikation mellan olika involverade parter.

Kontrollmoment Genomgång av system i kommunal ägo.

Kontrollmetod Genomgång av rutinbeskrivningar och ansvarsfördelningar

Sammanfattande resultat 
av granskningen med 
förslag på eventuella 
åtgärder

Sammantaget bedöms att det finns kännedom om systemen men att det är otydligheter i ansvarsfördelningen mellan 
systemförvaltare/ägare och digitaliseringsavdelningen. 
Ett digitaliseringsråd har bildats med representanter från de olika verksamheterna och digitaliseringsavdelningen.

Utförd av Digitaliseringsstrategen

Granskning
Riskid 5 och 6

Risk Kompensbrist som leder till kvalitetsbrister och sjukskrivningar

Kontrollmoment Andelen vakanser

Kontrollmetod Genomgång av personalstatistik

Sammanfattande resultat 
av granskningen  med 
förslag på eventuella 
åtgärder

Svårt att få sökande till tjänster. Plan för att trygga kompetensförsörjning ska tas fram. Befintliga resurser har fått omplanera 
insatser och prioritera uppdrag.  Riskanalyser har gjorts.  HR avdelningen har förstärkts.

Utförd av HR- chef 
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Granskning
Riskid 8

Risk Larm och rutiner saknas/bristfälliga vilket kan innebära skada såväl personellt som materiellt 

Kontrollmoment Kvalitetssäkra funktionen och rutiner

Kontrollmetod Test genomfört 

Sammanfattande resultat 
av granskningen med 
förslag på eventuella 
åtgärder

Implementering pågår av Cocrisis-appen. Finns hos flera enheter, och flera är på gång. Det  har genomförts en utrymningsövning 
tillsammans med räddningstjänsten. Personlarm finns i de verksamheter som har kontinuerligt behov. För enstaka händelser finns 
tre personlarm till utlåning. Vid behov anlitas väktare

Utförd av Säkerhetssamordnaren

Granskning
Riskid 9

Risk Bristfälliga prognoser kan leda till felaktiga beslut

Kontrollmoment Uppföljning av gjorda prognoser jämfört med det verkliga utfallet. 

Kontrollmetod

Sammanfattande resultat 
av granskningen med 
förslag på eventuella 
åtgärder

Prognossäkerheten har inte varit helt tillfyllest under året. Externa prognoser är svåra att ifrågasätta – kräver mycket kunskap och 
erfarenhet. (ex vis pensioner)
Fortsatt utvecklingsarbete/nya metoder samt utbildningsinsatser 

Utförd av Ekonomichefen
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Granskning
Riskid 12

Risk El-och IT avbrott påverkar verksamheten på ett negativt sätt. 

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Sammanfattande resultat 
av granskningen med 
förslag på eventuella 
åtgärder

En översyn är gjord av kommunens elkraftverk för att säkerställa drift vid elavbrott. Inköp av reservkraft där behov har 
uppmärksammats.

Utförd av Säkerhetssamordnaren

Granskning
Riskid 13

Risk Olika budskap går ut från kommunen. Skapar förvirring i samhället.

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Sammanfattande resultat 
av granskningen med 
förslag på eventuella 
åtgärder

Kommunikationsavdelningen har infört ett nytt arbetssätt där planering med kommunikationsplan är en naturlig del i stödet till 
övrig verksamhet. En övergripande kanalstrategi som dokument är inte framtagen, men strategiskt val av kanal sker alltid i samband 
med kommunikationsplaneringen. Övergripande styrdokumentet ”Riktlinjer för kommunikation” finns sedan 2006 med 
uppdatering 2013 – denna behöver ses över under 

Utförd av Kommunikationschefen
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr B 20:1
 

Kf § 8/2020 Dnr KS 2018/235

Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning

Antaget av kommunfullmäktige 10 februari 2020, Kf § 8/2020.
Gäller från 21 februari 2020. 

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Ekonomichef

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

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

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

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

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

De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv.

Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan nämnder.

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

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

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

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

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

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

BUDGET OCH MÅL

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

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

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

 Kommunstyrelsen inbjuder nämndpresidierna till en analysdag där omvärldsanalys 
och planeringsförutsättningarna presenteras

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

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

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

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

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

Anslagsbindningsnivå

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

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

REDOVISNING

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

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

välgrundade beslut
 tillgodose externa och interna intressenters behov av information om kommunens 

och dess olika verksamheters resultat och ställning
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Externredovisning
Externredovisningen utgår från:

 gällande lagstiftning
 god redovisningssed
 vedertagna redovisningsprinciper

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

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

INTERNKONTROLL

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

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

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

Den lagstadgade delårsrapporten avser perioden januari-augusti och ska innehålla 
ackumulerat ekonomiskt resultat till och med augusti samt prognosticerat ekonomiskt 
resultat för helåret. Delårsbokslutet ska dessutom innehålla uppföljning av nämndernas 
verksamhetsmål samt ett koncernbokslut.

Den förenklade tertialuppföljningen behandlas av kommunstyrelsen i juni månad och 
lämnas till kommunfullmäktige som information. Den lagstadgade delårsrapporten 
beslutas av kommunfullmäktige.
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Årsredovisning och resultatöverföring mellan åren
Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och 
revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen 
ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens ställning samt måluppfyllelse för 
det gångna året inklusive ett koncernbokslut.

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

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)

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

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

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

Reservering
Reservering till resultatutjämningsreserv ska göras i syfte att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. I Tomelilla kommun får reservering göras utifrån reglerna i 
Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § . Detta innebär att kommunen får göra en 
reservering till en resultatutjämningsreserv med högst ett belopp som motsvarar det lägsta 
av antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och 
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fastighetsavgift. I ett läge med ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, är gränsen för reservering två procent av de ovan nämnda posterna. 
Reserven får uppgå till högst 5 % av det egna kapitalet. Kommunen kan redan i samband 
med budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven. 
Slutligt beslut kan dock tas först i samband medbehandlingen av årsredovisningen.

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

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

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

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

God ekonomisk hushållning

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

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

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

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

 Resultatmål
 Investeringsmål
 Skuldmål
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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:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 2020-04-06    Dnr KS 2019/199

Kommunstyrelsen

Reviderad tidplan för budgetarbetet 2021-2023

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad tidplan för budget 2021 med 
plan för 2022 – 2023.

Ärendebeskrivning
Med anledning av det osäkra samhällsekonomiska läget som uppstått i 
samband med den stora utbredningen av Covid-19 har förutsättningarna 
för kommunens budgetprocess påverkats. Skatteunderlagsprognoserna 
som Sveriges Kommuner och Regioner lämnade i början av året och som 
låg som grund för kommunens planeringsförutsättningar kommer att 
nedrevideras kraftigt.  

I detta läge är det svårt att fortsätta med samma tidplan och samma 
förutsättningar som fastställts tidigare.

Utifrån rådande omständigheter föreslås en reviderad tidplan för det 
kommande budgetarbetet.

Budgetberedning 10 juni 2020 
En genomgång av de förutsättningar som gäller för kommunen utifrån 
tertialuppföljning nr 1, regeringens vårproposition, eventuella ytterligare 
statliga åtgärder och det allmänna läget i såväl omvärld som i Sverige. 
Genomgång av nämndernas inlämnade budgetskrivelser. Eventuellt 
kompletterande frågor ställs till nämnder för svar efter sommaren.

Investeringsberedning 1, 15 juni 2020 
Beredningens första möte som syftar till att få fram en "bruttolista" inför 
2021 samt följa upp tidigare beslutade investeringar som sträcker sig över 
flera år. Deltar gör beredningens ledamöter samt berörda tjänstepersoner.
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Investeringsberedning 2, 4 september 2020 
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade 
investeringsobjekt utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar.

Budgetberedningen, 8-9 september
Budgetberedning för 2021 dit presidierna i nämnderna (med stöd av 
verksamhetschefer och ekonom) presenterar sitt remissyttrande och 
eventuella tilläggsfrågor/uppdrag.

Investeringsberedning 3, 11 september 2020 
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av 
planerade investeringsobjekt 2021. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag. 

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och 
taxor, 23 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt 
slutliga förslag till mål och budget 2021 med plan 2022 - 2023, skattesats 
2021 samt avgifter och taxor.

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 25 
september 2020
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga 
organisationerna innan kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
november 2020.

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 7 oktober 2020
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 
2021 med plan 2022-2023, skattesats 2021 samt avgifter och taxor.

Reservdag: MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt 
MBL § 11, 16 oktober 2020
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga 
organisationerna innan kommunfullmäktiges sammanträde den 2 
november 2020.

Kommunfullmäktige 2 november 2020
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2021 med plan
2022 - 2023, fastställer skattesats för 2021 samt beslutar om taxor och 
avgifter för kommande år.
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Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 december 
2020.
Under december månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om 
sina respektive internbudgetar.

Verksamhetsplaner senast 31 januari 2021.

Alla verksamhetsplaner för 2021 ska vara klara och ha passerat aktuell 
nämnd som ett informationsärende den 31 januari 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 6 april 2020.

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 76 Dnr KS 2020/16

Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra generell provtagning på 
inkommande avloppsvatten för kartläggning av narkotikasubstanser, men att 
vid osäkerhet eller misstanke om narkotikaproblem kan mätning i ett mindre 
geografisk avgränsat område eller vid ett enstaka evenemang vara en 
verkningsfull metod.

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen har den 21 januari 2020 
inkommit med en skrivelse om kartläggning av narkotikaförekomster i 
Tomelilla kommun. 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 januari 2020, Ks § 16, att överlämna 
ärendet till förvaltningen för beredning med instruktionen att polisen och 
kommunens missbruksenhet involveras och det ska också ingå hur en 
jämförelse med tidigare testresultat kan göras.

Av beredningen framgår att droganalyser av avloppsvatten har tidigare 
genomförts vid fyra tillfällen (2015–2016). Resultatet från dessa 
undersökningar kan användas som jämförelsematerial vid framtida 
mätningar. För att kunna följa förändringar över tid bör kontinuerliga 
mätningar göras.

Tillsammans med andra undersökningar kan resultatet användas som 
underlag för strategiska beslut. Men det kan även användas som 
diskussionsunderlag vid föräldramöte och i andra forum. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 76 forts.

Polis och förvaltning ger en likartad bild av vilka substanser som används. 
Deras bedömning är att vanligast förekommande är cannabis, tramadol och 
olika bensodiazepiner. Amfetamin, kokain, Lyrica samt andra smärtstillande 
läkemedel används också och det är vanligt att olika substanser kombineras, 
till exempel alkohol tillsammans med olika typer av snabbverkande 
bensodiazepiner.

Det kan konstateras att vi vet att vi har en problematik med 
narkotikaanvändning. Med syfte att få en gemensam problem- och lägesbild 
har samverkansarbetet intensifierats mellan polis och förvaltning. 
Samverkansmodellen omfattar även orsaksanalys och aktivitetsplan. 
Fokusområdet är narkotika och barn och unga.

Värdet av att generellt mäta avloppsvattnet får anses som ringa utifrån den 
kunskap som redan finns. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för själva analyserna beräknas uppgå till omkring 6000 kr per 
tillfälle. Den största kostnaden ligger i det efterarbete som krävs för att kunna 
använda resultatet. Främst i form av arbetstid. Hur omfattande styrs av vår 
ambitionsnivå. Nödvändig insats är tid för analys, handlingsplan, uppföljning 
och aktiviteter.

Vid beslut om genomförande av kontinuerlig mätning av 
narkotikaförekomster i avloppsvatten föreslår förvaltningen att medel tas 
från kommunstyrelsen ofördelade medel.

Barnperspektivet
Barnperspektivet får anses tillgodosett genom de mätningar/undersökningar 
som redan idag görs och den myndighetsöverskridande samverkan som sker. 
Att utöver detta genomföra provtagningar på avloppsvattnet kan inte anses 
ha någon ytterligare påverkan utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Provtagning av avloppsvatten bedöms inte medföra någon förändring utifrån 
miljöperspektivet, då kännedom om vilka drogsubstanser som förekommer 
redan finns och arbete med att förebygga och motverka användning av 
narkotika redan pågår utifrån denna kunskap.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 76 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra generell provtagning på 
inkommande avloppsvatten för kartläggning av narkotikasubstanser, men att 
vid osäkerhet eller misstanke om narkotikaproblem kan mätning i ett mindre 
geografisk avgränsat område eller vid ett enstaka evenemang vara en 
verkningsfull metod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, handlingsid: Ks 2020.1030.
Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten, handlingsid: Ks 
2020.1029.
Kommunstyrelsen § 16/2020, handlingsid: Ks 2020.325.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 16/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till förvaltningen för 
beredning. I beredningsarbetet ska polisen och kommunens missbruksenhet 
involveras och det ska också ingå hur en jämförelse med tidigare testresultat 
kan göras.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Kommunledningskontoret

Kartläggning av narkotikaförekomster i Tomelilla kommun

En förhållandevis ny metod för att uppskatta narkotikakonsumtionen i ett väldefinierat 
geografiskt område är att analysera rester av narkotika i avloppsvattnet. Metoden är intressant 
ur ett folkhälsoperspektiv då det är ett snabbt sätt att få överblick över 
narkotikaanvändningen.
Speciellt verkningsfullt är att mäta vid ett enstaka större evenemang eller festival. Med en före- 
och eftermätning visas direkt vilka behov av insatser som finns. 

Mätning i ett mindre geografisk avgränsat område skulle kunna ge en mer specifik information 
över vilka substanser som används. 

Tidigare testresultat Tomelilla kommun
Droganalyser av avloppsvatten har tidigare genomförts vid fyra tillfällen (2015–2016). 
Mätmetoden var då säkrad avseende identifiering, men något osäker avseende kvantifiering av 
substanserna. Mätningen genomfördes vid reningsverket dit 6 319 personer fanns anknutna. 
Vid de fyra mätningarna hittades mellan 31,3 – 59,7 doser cannabis per 1 000 invånare. För 
amfetamin låg antalet uppmätta doser per 1 000 invånare mellan 4,1 – 21,3 och för kokain 
mellan 0,1 – 1,7. Vid mätningarna under 2016 identifierades även ecstasy, dock oklart i vilken 
omfattning.
Resultatet från dessa undersökningar kan användas som jämförelsematerial vid framtida 
mätningar.

Hur gör andra?
Några skånska kommuner har visat intresse för att genomföra mätningar under 2020. För att 
kunna jämföra mellan kommunerna och för att kunna se skillnad mellan helg och vardagsbruk 
samordnas provtagningsdagar. Substanser som ska mätas är cannabis, tramadol, kokain, 
ecstasy och amfetamin. 
Skurups kommun har sedan 2015 genomfört mätningar två gånger per år. Resultatet används 
som underlag för strategiska beslut tillsammans med bland annat Region Skånes 
folkhälsoenkäter. 

Kostnad, omfattning och användning av resultat 
Kostnaden för frakt och analys av substanser är cirka 6 000 kr per provtillfälle. Vid 
samordnad frakt kan kostnaden minska något. 

För att kunna använda resultatet krävs efterarbete. Främst i form av arbetstid. Hur 
omfattande styrs av vår ambitionsnivå. Nödvändig insats är tid för analys, handlingsplan, 
uppföljning och aktiviteter.
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För att kunna följa förändringar över tid bör mätningar göras två gånger per år och under flera 
års tid.
Tillsammans med andra undersökningar kan resultatet användas som underlag för strategiska 
beslut. Men det kan även användas som diskussionsunderlag vid föräldramöte och i andra 
forum.

Andra mätningar i Tomelilla
En omfattande folkhälsoenkät för elever i årskurs 6 och 9 samt år 2 i gymnasiet genomförs 
2021. Enkäten innehåller frågor om bland annat skola, fritid, familj, trygghet, aktiviteter, 
tobaks- och alkoholvanor. Resultaten från Tomelilla kommer att kunna jämföras med alla 
skånska kommuner men kan också följas över tid.

Malmöuniversitet genomförde i början av höstterminen 2019 en alkohol- och 
drogvaneundersökning bland högstadieelever i Tomelilla. Undersökningen visade att andelen 
elever som uppgav att de någon gång provat narkotika var 3 %. Genomsnitt för alla 
deltagande kommuner var 5 %. Bland de elever som hade provat var cannabis den vanligaste 
typen av narkotika. Undersökningen, som genomförts sedan 2016, är en del av förvaltningens 
långsiktiga förebyggande arbete inom ramen för Öckeröprojektet.

Vad vet vi?
Polis och förvaltning ger en likartad bild av vilka substanser som används. Deras bedömning 
är att vanligast förekommande är cannabis, tramadol och olika bensodiazepiner. Amfetamin, 
kokain, Lyrica samt andra smärtstillande läkemedel används också och det är vanligt att olika 
substanser kombineras, till exempel alkohol tillsammans med olika typer av snabbverkande 
bensodiazepiner.

Vad är effektivt?
Kunskapsläget för narkotikaprevention visar att det generellt är många frågor som är 
obesvarade om såväl orsaker till problemen som vilka åtgärder som är mest effektiva. Inom 
preventionsforskning om narkotikaförebyggande metoder, men även för alkohol och tobak är 
det viktigt att identifiera och ta hänsyn till risk- och skyddsfaktorer. Forskningen visar att risk- 
och skyddsfaktorer i stort sett är samma för alkohol-, tobak- och narkotikabruk, kriminalitet 
och våld, bristande skolanpassning samt psykisk ohälsa. Enstaka risk- och skyddsfaktorer för 
narkotikabruk har i regel liten effekt, men fler faktorer tillsammans ger större effekt på 
individens beteende. Det gäller således att stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna. 
Effekten blir också större om man utformar insatser som verkar på olika nivåer samtidigt.

Hur går vi vidare?
Det kan konstateras att vi vet att vi har en problematik med narkotikaanvändning. Med syfte 
att få en gemensam problem- och lägesbild har ett arbete påbörjats i samverkan mellan polis 
och förvaltning. Samverkansmodellen omfattar även orsaksanalys och aktivitetsplan. 
Fokusområdet är narkotika och barn och unga. 
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Ett fortsatt utvecklingsarbete och samarbete ger förutsättningar för att kunna göra rätt 
insatser vid rätt tidpunkt. Allt pekar på att det även fortsättningsvis finns behov av 
förebyggande insatser och att fånga upp unga som riskerar att hamna i missbruk. 

Värdet av att generellt mäta avloppsvattnet får anses som ringa. Vid osäkerhet eller misstanke 
om narkotikaproblem kan mätning i ett mindre geografisk avgränsat område eller vid ett 
enstaka evenemang vara en verkningsfull metod. Förvaltningen menar att den större, men 
också viktiga utmaningen ligger i att myndigheter tillsammans samverkar preventivt och att 
det mer reaktiva arbetet aktualiseras som beskrivs ovan, vid osäkerhet eller misstanke.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

Ks § 16 Dnr KS DiaNr

Kartläggning av narkotikasubstanser i avloppsvatten

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet i tre minuter mellan 
kl. 15.22 och 15.25.

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till förvaltningen för 
beredning. I beredningsarbetet ska polisen och kommunens missbruksenhet 
involveras och det ska också ingå hur en jämförelse med tidigare testresultat 
kan göras.

Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen har den 21 januari 2020 
inkommit med en skrivelse om kartläggning av narkotikaförekomster i 
Tomelilla kommun:

”Under 2019 har polisens rapporter på KSAU allt oftare handlat om det 
narkotikamissbruk som förekommer i vår kommun.  På senare tid har media 
rapporterat om hur man bland annat genom prover i avloppsvatten, i delar av 
Stockholm, under en vecka kunde räkna ut att det röktes 223 kilo cannabis 
till ett sammanlagt värde av 24,6 miljoner kronor och användes 3,4 kg kokain 
till ett värde av tre miljoner kronor. Mätningar som görs i Sverige och 
Europa tyder på ökad droganvändning, vilket får ses som ett stort samhälls- 
och folkhälsoproblem.

I samtal med kommunpolis Anna Hagenkötter bekräftar hon att polisen har 
ett intresse av att Tomelilla kommun genom prover i sitt avloppsvatten tar 
reda på vilka droger som är i omlopp i kommunen. Det skulle sannolikt 
kunna bekräfta den bild som de har av kommuninvånarnas 
narkotikaanvändning eller berätta om andra substanser som används som 
polisen inte rapporterar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 januari 2020

Justerandes sign

§ 16 forts.

Resultatet skulle inte enbart vara av intresse för polisen. Även kommunen 
kan ha nytta av resultaten i det förebyggande folkhälsoarbetet. Bland annat 
hade vi kunnat uppmärksamma föräldrar på vilka symtom de ska hålla 
uppsikt över gällande sina barn och ungdomar. 

Socialdemokraterna yrkar därför, mot bakgrund av ovanstående, att Tomelilla 
kommun under en vecka i vår, i samarbete med polisen, tar prover på 
inkommande avloppsvatten för att kartlägga vilka narkotika substanser som 
förekommer i kommunen.
   
Beslutsunderlag
Skrivelse om kartläggning av narkotikaanvändningen i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.146.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) föreslår att skrivelsen ska remitteras till förvaltningen för 
beredning samt att i beredningsarbetet ska polisen och kommunens 
missbruksenhet involveras och det ska också ingå hur en jämförelse med 
tidigare testresultat kan göras.

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

Beslutet skickas till:
Utvecklingschef Helena Berlin
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 91 Dnr KS 2020/59

Renhållningsordning med avfallsföreskrifter 2020 för 
utställning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut den gemensamma kretsloppsplanen 
2021–2030 och avfallsföreskrifter för synpunkter. 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka den gemensamma kretsloppsplanen 
och avfallsföreskrifterna på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Tomelilla och Simrishamns kommuner har genom Österlens kommunala 
renhållningsbolag (Ökrab) tagit fram ett förslag till en ny 
renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar; 
avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan). Enligt 
miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan.

Från avfall till resurs - gemensam kretsloppsplan 2021–2030
Den nya renhållningsordningen med gemensam kretsloppsplan och 
avfallsföreskrifter har tagits fram gemensamt för Kävlinge, Lomma, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 
Vellinge och Ystads kommuner. 

Renhållningsordningen består av två delar, avfallsföreskrifter och den 
gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan) - från avfall till resurs. 

Kretsloppsplanen – från avfall till resurs, sträcker sig från 2021 till 2030 och 
har tre övergripande mål och 24 indikatorer. Målen utgår från kretsloppet för 
material och produkter samt att resurserna måste användas mer hållbart. 
Fokus är att gå från avfall till resurser De tre målen är:

→ Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030
→ Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030
→ Spillet från kretsloppet har minskat år 2030

Målen i kretsloppsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom 
Sysavregionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 91 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Genomförande av åtgärderna för att uppnå ställda mål kan vara 
kostnadsdrivande. Samtidigt som en mer cirkulär ekonomi där återbruk, 
minskning av inköp och hållbarhet står i fokus kan hjälpa till att minska 
utgifterna i verksamheterna. 

Barnperspektivet
De tre övergripande målen syftar till att skapa en hållbar utveckling som 
gynnar både nuvarande och kommande generationer. Att skapa en hållbar 
resursanvändning och minska avfallet gynnar både miljö och människa.  

Miljöperspektivet
Planen tar hänsyn till både Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål 
samt Sveriges nationella miljömål och etappmål. Generationsmålet är det 
övergripande målet för miljöpolitiken, att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsakad ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Dokument: 

 Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 
 Föreskrifter för avfallshantering 
 Bilaga 1 Ansvarsfördelning Indikatorer
 Bilaga 2 Projektorganisation, samråd och remiss
 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning 
 Bilaga 4 nedlagda deponier 
 Bilaga 5 Uppföljning av avfallsplaner och regional kretsloppsplan 

2016–2020
 Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning
 Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys
 Bilaga 8 Ekonomiska konsekvenser 
 Bilaga 9 Framtida avfallsmängder och infrastruktur

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut den gemensamma kretsloppsplanen 
2021–2030 och avfallsföreskrifter för synpunkter. 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka den gemensamma kretsloppsplanen och 
avfallsföreskrifterna på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

§ 91 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2020.1339.
Remissutskick av förslag till ny renhållningsordning – politiker och 
förvaltningar, handlingsid: Ks 2020.1274.
Protokoll ÖKRAB:s styrelse 2020-02-04 Kretsloppsplan, handlingsid: Ks 
2020.1275.
Gemensam kretsloppsplan remissversion, handlingsid: Ks 2020.1112.
Avfallsföreskrifter remissversion ÖKRAB 2020-04-01, handlingsid: Ks 
2020.1111.
Renhållningsordning Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer, handlingsid: Ks 
2020.1105.
Renhållningsordning Bilaga 2 Projektorganisation och samråd, handlingsid: 
Ks 2020.1109.
Renhållningsordning Bilaga 3 Nulägesbeskrivning, handlingsid: Ks 
2020.1342.
Renhållningsordning Bilaga 4 Nedlagda deponier, handlingsid: Ks 2020.1107.
Renhållningsordning Bilaga 5 Uppföljning, handlingsid: Ks 2020.1108.
Renhållningsordning Bilaga 6 MKB, handlingsid: Ks 2020.1130.
Renhållningsordning Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys, handlingsid: Ks 
2020.1114.
Renhållningsordning Bilaga 8 Kostnadsanalys, handlingsid: Ks 2020.1106.
Renhållningsordning Bilaga 9 Framtida avfallsmängder, infrastruktur, 
handlingsid: Ks 2020.1113. 
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Remissutskick av förslag till ny renhållningsordning för 
Simrishamns och Tomelilla kommuner

Österlens Kommunala Renhållnings AB har i samarbete med 9 av Sysavs 
ägarkommuner tagit fram ett förslag till en ny renhållningsordning att gälla under 
2021–2030. Föreslagna handlingar avser ersätta gällande renhållningsordning för 
avfallshantering. 

Renhållningsordningens syfte är att ange inriktningen för kommunens avfallsverksamhet. 
Varje kommun är skyldig att upprätta en renhållningsordning. Arbetet har gjorts tillsammans 
med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och elva av ägarkommunerna.

Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för avfallshanteringen) och 
gemensam kretsloppsplan Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 
för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad (motsvarande avfallsplan). 

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett strategiskt dokument för hela kommunen och 
består av tre mål och 24 tillhörande indikatorer. De tre målen uppnås genom att målens 
tillhörande indikatorer och indikatorvärden uppnås. Kretsloppsplanen är hela kommunens 
strategiska plan som samtliga förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med. 

Den gemensamma kretsloppsplanen har utformats med syfte att vara lättläst, engagerande 
och intressant för en bred målgrupp i kommunen. Tillsammans med den gemensamma 
kretsloppsplanen finns nio stycken bilagor.

Vid granskning av handlingarna är det extra viktigt att titta på:
- Sidorna 8–11: Syfte, målgrupp med mera 
- Sidorna 18–25: Mål, indikatorer och åtaganden
- Sidorna 32, 34, 38, 40, 44, 46, 50, 54, 56, 58 och 60: Indikatorerna och 

indikatorvärde 
- Sidorna 68–71: Genomförande och uppföljning 
- Bilaga 1: Ansvarsfördelning indikatorer

Ökrab är tacksamma för synpunkter på förslaget. 
Synpunkter och frågor ska lämnas skriftligen senast 200615 till kundservice@okrab.se   

Den föreslagna renhållningsordningen finns på bifogad i detta utskick.

Synpunkter på förslaget
Renhållningsordningen kommer att skickas ut till remissinstanser med särskilt intresse. 

Handlingarna kommer även att ställas ut på kommunhusen i Simrishamn och Tomelilla samt 
Ökrab, Måsalycke Avfallsanläggning, Sankt Olof. Datum för utställning beslutas av 
respektive fullmäktige vid deras nästa sammanträde. Ökrabs kontaktman i ärendet är Bo 
Persson, bo.persson@okrab.se, 0414-28571. 
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FÖR KÄVLINGE, LOMMA, SIMRISHAMN, SJÖBO, SKURUP, STAFFANSTORP, 
SVEDALA, TOMELILLA, TRELLEBORG, VELLINGE OCH YSTAD

REMISSFÖRSLAG
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2 BAKGRUND | GLOBALA MÅLEN
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3GLOBALA MÅLEN | BAKGRUND
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Tänk att du bor i ett hus och helt plötsligt inte kan göra dig av med dina sopor. 
Vad skulle du göra? Du kanske börjar lägga dem i källaren. Sen fyller du vinden. 
Boendemiljön blir sämre och sämre. Antagligen skulle du vilja flytta. 

Planeten är vårt gemensamma hem. Här ska våra barn bo och deras barn i all 
evighet. Eller? Vilket hem får de? Allt vi köper gör att det uppstår avfall, även 
när det tillverkas. Oftast i andra delar av världen. Hur mycket avfall rymmer vår 
planet? Vart kan vi flytta? 

Vi har en enda planet. Ett enda hem.
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4 FÖRORD | VAD ÄR AVFALL FÖR DIG?

Vad tänker du på när du hör ordet avfall? Kanske tänker du på soporna under 
diskbänken, på din halvgamla fåtölj, eller din omoderna mobiltelefon?  
Eller så tänker du att din soffa är ett kap för någon annan och säljer den 
vidare? Eller så tänker du efter innan du handlar nya saker och lagar det som 
är trasigt, innan du ger dem till återbruk? 

En privatperson i Sverige ger upphov till nästan 500 kg sopor per år. För 100 år sedan var 
samma siffra cirka 30 kg per person. En sak är säker, allt vi handlar och i stort sett allt som 
produceras, kommer att bli avfall i framtiden. I Sverige kommer befolkningen att fortsätta 
öka under perioden fram till år 2030. Tillsammans med en redan stark konsumtionstrend 
innebär detta ökade avfallsmängder. En stor del av det vi konsumerar har producerats 
i länder utanför Sveriges gränser och har gett upphov till stora mängder avfall. Dagens 
konsumtion bidrar till utnyttjandet av naturresurser. I Sverige lever vi idag som om det 
fanns fyra jordklot, det är ohållbart. 

Klimatfrågan står allt högre upp på agendan och medvetenheten ökar om globala, men 
även nationella, miljöproblem som finns. Vi ser allt fler initiativ för att möta utmaningarna. 
Men det räcker inte! För att nå Parisavtalets mål om att inte överstiga en temperaturhöjning 
med 1,5 grader till år 2030 måste stora förändringar ske. Forskarna är överens om att 
konsekvenserna blir allvarliga om vi inte lyckas. Vi kommer inte att nå målet genom små 
reformer, vi måste tänka om helt.  

Det är dags att sluta se avfall som det sista steget i en produkts liv, utan som början på ett 
nytt. Vi måste se till att produkter kan återanvändas och i sin tur blir något annat och att det 
fortsätter så. I den gemensamma kretsloppsplanen för år 2021 till 2030 presenteras mål för 
att kunna gå mot ett cirkulärt samhälle, vilket blir möjligt med rätt styrmedel. Det handlar 
inte enbart om att hantera avfallet, utan främst om att förebygga uppkomsten av avfall. Det 
bästa avfallet är det som aldrig uppstår! 

VAD ÄR AVFALL
för dig?
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5GLOBALA MÅLEN | BAKGRUND 5

AVFALL ÄR FRAMTIDENS RESURS
År 2030 förstår vi värdet i våra saker, vi gillar det vi äger och behöver inte alltid köpa nytt. 
När något går sönder så lagar vi det och när vi vill förnya, så byter vi med varandra eller 
köper begagnat. Våra grejer har gått från att vara slit och släng till att räcka livet ut och 
vidare till andra generationer. 

År 2030 är det enkelt och självklart att göra rätt med sitt avfall för alla som bor och verkar i 
Sysavregionen. Det finns fullt fungerande system för hanteringen av avfall. 

År 2030 är det givet att många branscher har tänkt nytt kring hur vi ska kunna konsumera 
hållbart. Några som går i bräschen är byggbranschen men även inrednings-, bil-, livsmedels- 
och modebranschen är goda exempel. 

År 2030 är smart teknik en viktig byggsten för att skapa ett framtida samhälle där resurser 
måste tas till vara och användas på rätt sätt. 

År 2030 vet vi mer än någonsin. Därför råder det en stor ömsesidig förståelse hos forskare, 
politiker, företag och allmänheten om hur viktiga miljö- och klimatfrågorna är. Det ger en 
stor möjlighet att kunna göra betydande förändringar, bara vi vågar. 

EN PRIVATPERSON I SVERIGE 
GER UPPHOV TILL NÄSTAN

500 kg 

SOPOR PER ÅR. 

FÖR 100 ÅR SEDAN  
VAR SAMMA SIFFRA CIRKA 

30 kg 

PER PERSON. 

Följ med oss på resan till framtiden – där avfall inte är skräp 
utan tillgångar. Tillsammans går vi från avfall till resurser!
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8 EN GEMENSAM KRETSLOPPSPLAN

Den gemensamma kretsloppsplanen har tagits fram i ett samarbete mellan  
Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) och följande ägarkommuner: Kävlinge, 
Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla,  
Trelleborg, Vellinge och Ystad. 

FRÅN AVFALL TILL RESURS 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning bestående av en avfallsplan 
och avfallsföreskrifter. Renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige i respektive 
kommun. Tillsammans har Sysav och kommunerna beslutat att att ta fram en gemensam 
avfallsplan och kalla den för “Gemensam kretsloppsplan - från avfall till resurs”. Detta för 
att tydliggöra att kommunerna vill arbeta tillsammans för att förändra synen på avfall. Från 
ett avfallsperspektiv till ett perspektiv där resurserna, i form av material och produkter, ska 
cirkulera i ett kretslopp. 

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett av de viktigaste strategiska instrumenten som 
en kommun har för att minska avfallsmängderna och förbättra avfallshanteringen. Den 
gemensamma kretsloppsplanen kommer att ersätta de nuvarande kommunala avfallsplanerna. 
Planen gäller under tio år, under perioden 2021 till 2030, och kommer att ses över och vid behov 
uppdateras under denna period.

SYFTE 
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar resursanvändning där 
avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet och avfall som ändå uppstår ses 
som en resurs. Syftet med planen är även att skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och 
att inspirera till handlingar som bidrar till att nå kretsloppsplanens mål. Alla i kommunen ska 
förhålla sig till kretsloppsplanen och att den är gemensam för flera kommuner är en styrka som 
bidrar till att nå en hållbar utveckling.

Utmaningar

kretsloppsplan 
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

En gemensam 
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inför framtiden
Utmaningar

Om vi som bor och verkar i dessa 
kommuner arbetar tillsammans 
blir genomslagskraften större
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TREEn plan

mål
I den gemensamma kretsloppsplanen finns tre mål. Målen utgår från 
kretsloppet för material och produkter samt att resurserna måste  
användas mer hållbart. De tre målen är:

Inflödet av material och produkter till  
kretsloppet har minskat år 2030

Resursanvändningen i kretsloppet  
har effektiviserats år 2030

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030

Alla måste arbeta med att nå målen. Arbetet måste utföras i alla led - från det att material 
och produkter införskaffas, till att de används och sedan inte ska användas mer. Till 
respektive mål finns indikatorer kopplade, totalt 24 stycken, som visar om målen uppnås. 
Kretsloppsplanens mål och indikatorer följs upp varje år, både på kommunal nivå och 
gemensamt. Om målen uppnås skapas en hållbar resursanvändning där material och 
produkter cirkulerar i ett slutet kretslopp.

MÅLGRUPP
Kretsloppsplanen riktar sig till alla som bor eller är verksamma i de elva kommunerna – det 
vill säga både kommunala förvaltningar och bolag, kommunens invånare och företag samt 
organisationer – men riktar sig främst till politiker och tjänstepersoner i kommunerna. Alla 
måste förhålla sig till kretsloppsplanen och tillsammans arbeta för att uppfylla målen. Alla 
kan göra något och tillsammans kan vi göra allt.

För att nå målen i planen krävs framförallt engagemang och att alla bidrar utifrån sina 
förutsättningar. I kretsloppsplanen finns möjlighet att hitta inspiration om vilka sätt det går 
att bidra på. Kommunala förvaltningar och bolag har ett stort ansvar att föregå med gott 
exempel och att samarbeta med olika aktörer, exempelvis näringslivet.
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11EN GEMENSAM KRETSLOPPSPLANTRE
NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA MÅL
I den gemensamma kretsloppsplanen har hänsyn tagits till olika nationella och 
internationella mål och prioriteringar. Agenda 2030 med dess 17 globala mål har varit en 
betydande inspirationskälla och återfinns i kretsloppsplanens mål och indikatorer. De 
sex avfallsströmmarna (mat, bygg- och rivningsavfall, nedskräpning, elektronik, textil och 
plast) som finns i Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program har varit ett viktigt 
inspel till indikatorerna. Sveriges nationella miljömål och etappmål har också varit viktiga 
vid framtagandet av planen, där målen för god bebyggd miljö, giftfri miljö och begränsad 
klimatpåverkan har varit prioriterade. EU:s paket för cirkulär ekonomi, med mål för 
materialåtervinning, har beaktats och använts som underlag. 

Indikatorerna bygger även på EU:s avfallshierarki, som har en central roll inom avfallsområdet. 
Avfallshierarkin finns i EU:s avfallsdirektiv och i miljöbalken. Den fastslår hur EU:s 
medlemsstater ska prioritera inom avfallsområdet, med fem nivåer (förebygga, återbruka, 
materialåtervinna, energiåtervinna och deponera). Ju högre upp i hierarkin, desto bättre för 
miljö och klimat. Avfallshierarkin har gjort avtryck i kretsloppsplanen bland annat genom att 
tyngdpunkten ligger på en effektivare resursanvändning och ett minskat inflöde av material och 
produkter, som medför att avfall förebyggs.

Arbetet med målen måste 
utföras av alla och i alla led
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12 BAKGRUND | GLOBALA MÅLEN

inför framtiden
Utmaningar
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13UTMANINGAR INFÖR FRAMTIDEN

Utmaningar

Trender och strömningar i omvärlden påverkar även avfallsbranschen. 
Det finns många olika faktorer som alla kommuner måste förhålla sig till 
framöver, inte minst digitalisering, globalisering, ett ökat hållbarhetsfokus och 
ökad tyngd på individualism. Dessa faktorer kommer att spela stor roll för 
hanteringen av avfall den kommande tioårsperioden. 

Denna framtidsspaning bygger på rapporter från Avfall Sverige och en intervju med  
Eva Svensson-Myrin, konsult Miljö- och Avfallsbyrån.1

DIGITALISERING
Både arbetslivet och vardagslivet blir allt mer digitalt. Det skapar nya möjligheter och ger 
allt mer data och information som kan förädlas och leda till bättre beslutsunderlag. Det är 
svårt att sia om hur framtiden kommer att utvecklas, men att digitaliseringen kommer att få 
en framträdande roll är det ingen tvekan om. Det är viktigt för kommunerna och bolagen att 
ha rätt kompetens och följa med i utvecklingen. 

HÅLLBARHET UR ETT MILJÖPERSPEKTIV
Miljömässig hållbarhet är en av de viktigaste grunderna för all avfallshantering. För att klara 
de kommande klimatutmaningarna krävs ytterligare omställningar. Att tänka efter före, vare 
sig det gäller inköp av nya saker eller nya investeringar, kommer att bli viktigt för att leda 
den kommunala verksamheten mot ett hållbart kretslopp. 

För att en produkt ska kunna bli resurssparande behövs nytänkande i flera led. Redan 
innan en produkt tillverkas behöver producenten tänka på hur den kan få ett andra liv. Det 
behöver finnas en plan för hur produkten kan tas isär och återanvändas på ett smart sätt. 
Här spelar kommunerna och staten en stor roll eftersom de kan ställa krav genom offentlig 
upphandling som gör skillnad. 

I framtiden behöver också utsorteringen av material bli bättre. Där kommer den tekniska 
utvecklingen vara en lösning. Tekniken håller på att bli så bra att det kommer vara möjligt 
att på återvinningscentraler kunna slänga olika avfallsslag i samma container, som sedan 
eftersorteras med ökat fokus på återbruk och materialåtervinning. Det kommer i sin tur att 
innebära större möjlighet att etablera kvartersnära återvinningscentraler, då färre containrar 
tar mindre plats.

Att tänka efter före, vare sig 
det gäller inköp av nya saker 

eller nya investeringar

1 Avfall Sveriges rapport 2018:20 och 2018:24
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14 UTMANINGAR INFÖR FRAMTIDEN

DEMOGRAFI, VÄRDERINGAR OCH LIVSSTILAR
För att få förståelse för framtiden behöver vi förstå mer om människors beteenden. 
Det kan vara svårt att identifiera vad som gör att människor förändrar sina värderingar 
och sin livsstil. Det vi däremot vet är att människor generellt har ökande förväntningar. 
Kommuninvånarna kommer att ställa högre krav på individuella lösningar för sin 
avfallshämtning och på att insamling av avfall av olika slag sker mer fastighets-  
eller kvartersnära. 

Kommunerna har också tuffa demografiska utmaningar framför sig. Skillnaderna mellan 
städer och landsbygd samt mellan rika och fattiga områden i städerna blir allt större. 
De olika livsvillkoren påverkar val och preferenser. Här finns också stort utrymme för 
kommuner att göra det enkelt för invånarna att välja en hållbar livsstil. Återbruk och 
second hand behöver göras mer attraktivt och få en mer framträdande roll. Ett exempel är 
att flytta in second hand-affärer där övrig handel redan finns. Det finns också mycket att 
tjäna på att tydligare visa klimatnyttan som kommuninvånarna faktiskt gör när de sorterar 
sitt avfall som sedan kan bli nytt material och nya resurser.

POLITIK OCH OMVÄRLD
Politiken och våra myndigheter påverkas mer och mer av vad som händer i omvärlden. 
Det politiska läget med få stabila politiska majoriteter gör det svårt att fatta beslut om 
paradigmskiftande framtidsfrågor. 

Det finns höga ambitioner när det gäller nya lösningar inom avfallshantering, men det är 
svårt för politiker att reformera de befintliga systemen. I stället för innovativa reformer blir 
det ofta justeringar av existerande lösningar.

För att bli framgångsrika behöver kommunerna proaktiva politiker. Kommunerna måste bli 
snabbare på att anpassa sig till lösningar som inte är så konventionella. De kommuner som 
leder utvecklingen mot en cirkulär ekonomi involverar både den privata och den offentliga 
världen. Organisationens förmåga att identifiera och starta upp nära samarbete med 
andra aktörer som är snabba på att agera kommer att bli viktigt. Det kommer också vara 
essentiellt att satsa på personer med rätt kompetens som kan skapa breda nätverk. 
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Enligt framtidsforskare finns det fem 
övergripande drivkrafter som kommer att 
påverka avfallshanteringen:

• Ökat hållbarhetsfokus: mindre uppkomna mängder 
avfall för att spara resurser av olika slag

• Ökad urbanisering: städerna växer, landsbygden 
avfolkas, trängre och trängre i staden

• Ökad individualism: krav på individuella lösningar 

• Ökad teknikutveckling: ny teknik tas 
fram snabbare och snabbare

• Ökad globalisering: människor, varor och pengar rör sig 
idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter

För att få en förståelse för 
framtiden behöver vi förstå mer 

om människors beteenden
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16 BAKGRUND | GLOBALA MÅLEN
 

”Vi måste komma bort från känslan att det inte spelar 
någon roll vad vi gör – för det gör det! Alla kan bidra.
Att försöka leva mer hållbart och konsumera smartare är ett sätt.  
Kan du använda din telefon ett halvår till, sparar du på miljön. ”

MILJÖPEDAGOG

”För oss är det viktigt att tillgänglighetsanpassa 
sopsorteringen, göra det lätt att göra rätt även för oss.”
MEDLEM I KOMMUNALT TILLGÄNLIGHETSRÅD

”Lyssna på oss!
Vuxna ska göra samma sak som barn, men mer!”

MELLANSTADIEELEV

”Det är viktigt att vi politiker vågar ta beslut... 
...som är offensiva inom miljöområdet och stå för dem,  

även i tider med svår ekonomi.”

POLITIKER

Under framtagandet av den gemensamma kretsloppsplanen har många olika grupper i samhället delat 
med sig av sina tankar kring hur vårt samhälle kan bli mer cirkulärt och hållbart.

Kloka tankar kring avfall och hållbarhet 
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”Vi behöver ett helt nytt sätt att ta till 
vara på alla resurser, 
inspirerat av hur naturen jobbar. Vi behöver se allt det som 
vi kallar skräp för resurser. ”

KOMMUNINVÅNARE

”Vi slänger mer än vad vi gjorde tidigare. 
Även personer som tidigare varit sparsamma börjar köpa och 

slänga efter hand som vi får det bättre ställt.”

MEDLEM I KOMMUNALT ÄLDRERÅD

”Ekonomin har betydelse, frågan som alltid ställs är; vad kostar det? 

Därför borde vi även ha exempel på vad det 
kostar att inte göra något.”  

KOMMUNAL TJÄNSTEPERSON

”Det är viktigt att få stöttning uppifrån, att 
det finns ambassadörer med kunskap och 
befogenheter.”
KOMMUNAL TJÄNSTEPERSON
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18 MÅL OCH ÅTAGANDEN

MOT EN HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING
Ett kretslopp är en cirkulär rörelse som pågår hela tiden. I denna plan innebär kretsloppet 
att material och produkter måste cirkulera och få en längre livslängd. Därför har det stor 
betydelse vilka val som görs vid behov av att införskaffa något, använda något och till slut 
avyttra något. En cirkulär omställning är en viktig del i att skapa en hållbar utveckling i 
samhället. Ett sätt är att se avfall som en resurs och inte något som ska slängas bort. 

MÅL OCH INDIKATORER
Den gemensamma kretsloppsplanens tre mål ska främja en hållbar resursanvändning och 
leda till att kretsloppet sluts. Målen ska vara uppfyllda senast år 2030. Till respektive mål 
finns indikatorer kopplade, totalt 24 stycken. Varje indikator har ett indikatorvärde. De tre 
målen uppnås genom att samtliga indikatorvärden uppnås. Målen och indikatorerna följs 
upp varje år.  

SAMARBETE OCH TILLIT
Kretsloppsplanens mål och indikatorer bygger på tillitsstyrning, inte på detaljstyrning. 
Tillitsstyrning bygger på förtroende för medarbetarnas kunskap, erfarenhet och vilja att 
bidra till kretsloppsplanens mål inom sin egen verksamhet. Det betyder att det finns 
tillit till att åtgärdsarbetet utförs efter de förutsättningar som finns och efter bästa 
förmåga, samt att verksamheterna själva avgör vad de behöver göra för att nå upp 
till åtagandena inom planen och uppnå målen. Begreppet tillitsstyrning kommer från 
regeringens tillitsreform, som uppmanar den offentliga förvaltningen att styra med tillit 
som utgångspunkt. Detta skapar förutsättningar för att vara innovativ och samverkande. 
Samverkan på olika sätt, mellan förvaltningar, kommunala bolag och näringsliv, gör att 
arbetet effektiviseras och att det blir lättare att uppnå gemensamma mål. Ett systematiskt 
samarbete är en framgångsfaktor och nyckeln till samarbete är tillit.

Kretsloppsplanens mål och indikatorer gör att det finns något för alla att bidra med, efter 
egen förmåga och egna förutsättningar. Alla kan göra något och tillsammans kan vi göra 
allt. Genom att alla gör något skapas åtgärder som tillsammans bidrar till att målen i 
kretsloppsplanen kan uppnås. 

Mål och åtaganden
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Mål och åtaganden
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20 MÅL OCH ÅTAGANDEN 

Den gemensamma kretsloppsplanen har tre mål som alla främjar en 
hållbar utveckling i samhället. De tre målen hänger ihop och bidrar till 
att minska avfallet och miljöbelastningen, öka återanvändningen och 
återvinningen samt sätta beteendeförändring i fokus. 

Använda
Spillet från 

kretsloppet har 
minskat år 2030

Inflödet av 
material och 
produkter till 

kretsloppet har 
minskat år 2030

Resursanvändningen 
i kretsloppet har 

effektiviserats år 2030

Av
yt

tr
a

Använda

Införskaffa

En plan - tre mål

INFÖRSKAFFA innebär att köpa, ta emot eller att byta en produkt. 

ANVÄNDA innebär att produkten används eller 
förvaras och används vid behov. 

AVYTTRA innebär att göra sig av med en produkt. Det måste inte 
innebära att den slängs utan den kan även skänkas, säljas eller bytas.
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Inflödet till kretsloppet måste minska och uppkomsten av avfall måste förebyggas. 
Att minska inflödet innebär att endast skaffa det som verkligen behövs samt se till 
att det är produkter med god kvalitet och lång livslängd, som fyller den funktion som 
efterfrågas. Genom att inte införskaffa mer än vad som behövs och ta till vara det på 
rätt sätt minskar inflödet. 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030

Resursanvändningen i kretsloppet 
har effektiviserats år 2030

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030

Alla material och produkter måste få en lång livslängd i kretsloppet. Produkter ska 
tillverkas så att de kan repareras och materialåtervinnas samt väljas utifrån kvalitet, 
livslängd och värde. Kläder, möbler och prylar som redan finns måste tas tillvara och 
vid behov lagas, förnyas och återbrukas. När material och produkter inte längre kan 
återbrukas ska de istället återvinnas som nya material eller energi. 

Allt som inte cirkulerar i kretsloppet är en förlust och ett spill. Spill från kretsloppet i 
form av nedskräpning eller felsortering av produkter måste minska. När det är dags att 
göra sig av med material och produkter som inte längre kan användas, är det viktigt att 
dessa sorteras rätt. Endast det som inte går att materialåtervinna för att kunna tillverka 
nya produkter ska återvinnas som energi. Skräp som hamnar på marken eller i naturen 
blir inte heller en del av kretsloppet utan blir en förlust av resurser som inte tas om 
hand överhuvudtaget. 
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Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030
FÖLJANDE INDIKATORER ÄR KOPPLADE TILL MÅLET:
• Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 

upphandlingar, med krav som leder till återbruk och 
återvinning av material samt att avfall förebyggs 

• Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet 
med verksamhetsutövare inom kommunen 
för att dessa ska förebygga avfall

• Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan

• Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl

• Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna

MÅL OCH ÅTAGANDEN 
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Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030
FÖLJANDE INDIKATORER ÄR KOPPLADE TILL MÅLET:
• Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 

återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall 

• Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i kommunens 
verksamheter och kommunala bolag med syfte att förebygga avfall 

• Andel återbrukade möbler och inredning inom 
kommunen och kommunala bolag

• Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter 

• Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall

• Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser

• Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning 
insamlat på kommunala insamlingsplatser

• Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen 
i staden genom sin fysiska planering

• Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller 
svårt det är att återbruka, hyra, dela och låna  

• Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att 
de återbrukar, hyr, delar och lånar

MÅL OCH ÅTAGANDEN
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Spillet från kretsloppet har  
minskat år 2030
FÖLJANDE INDIKATORER ÄR KOPPLADE TILL MÅLET:
• Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet 

med livsmedelsverksamheter inom kommunen 
för att dessa ska källsortera avfall 

• Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och 
kommunala bolag där det finns tillgång till källsortering

• Mängd skräp på land

• Mängd skräp vid hav och sjöar

• Kommuninvånarnas upplevelse av 
förekomsten av nedskräpning

• Mängd förpackningar och tidningar i 
kommuninvånarnas restavfall

• Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall

• Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall 

• Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt 
eller svårt det är att lämna sitt farliga avfall 
till kommunens insamlingssystem

MÅL OCH ÅTAGANDEN 
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Den gemensamma kretsloppsplanen gäller under tio år. Det är viktigt 
att kommunerna och dess bolag arbetar med åtgärder som bidrar till 
kretsloppsplanens mål under hela perioden. För att nå målen åtar 
sig kommunerna och dess bolag att:

Åtaganden för att nå  
en hållbar resurshantering

• Kontinuerligt ta fram handlingsplaner för att nå kretsloppsplanens 
mål och indikatorer, samt följa upp mål och indikatorer 

• Förebygga avfallsmängder i den egna verksamheten

• Samverka och samarbeta tillsammans med andra verksamheter i syfte att 
nå kretsloppsplanens mål och skapa en hållbar resursanvändning

• Öka den egna verksamhetens kunskap om kretsloppsplanens 
mål, hållbar resursanvändning och vikten av att ta hjälp av andra 
inom verksamheten för att möjliggöra hållbara val 

• Dela kunskap och erfarenheter med andra verksamheter i syfte att nå 
kretsloppsplanens mål och skapa en hållbar resursanvändning

• Kommunicera med kommuninvånarna i syfte att hjälpa dem 
att ändra sitt beteende mot en hållbar livsstil

• Verka för en tryggare miljö genom att minska nedskräpningen i kommunen

• Utveckla tekniken inom avfallshanteringen och utnyttja digitaliseringens 
möjligheter att effektivisera och möta kundens behov

MÅL OCH ÅTAGANDEN

219



REM
ISS

REM
ISS

26 

Under framtagandet av den gemensamma kretsloppsplanen har Agenda 
2030 varit en viktig inspirationskälla. Kretsloppsplanen innehåller mål som 
tydligt kan kopplas till flera av de globala målen. Genom att bidra till att nå 
kretsloppsplanens mål sker samtidigt ett arbete som bidrar till att nå de 
globala målen. 

VÄRLDENS LEDARE HAR GENOM AGENDA 2030 
FÖRBUNDIT SIG TILL 17 GLOBALA MÅL FÖR ATT 
UPPNÅ FYRA VIKTIGA SAKER TILL ÅR 2030:
• Avskaffa extrem fattigdom
• Minska ojämlikheter
• Lösa klimatkrisen
• Främja fred och rättvisa

Med 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen 
för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. De globala målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Agenda 2030 och 
de globala målen

MÅL OCH ÅTAGANDEN
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GLOBALA MÅL OCH KOPPLINGEN TILL KRETSLOPPSPLANENS MÅL
Kretsloppsplanen omfattar flera olika områden och har därför också direkt påverkan på 
många av de globala målen. Det finns också globala mål av mer övergripande karaktär som 
inte kopplar direkt till ett enskilt mål i kretsloppsplanen, utan till alla tre mål. Exempel på 
mål med övergripande karaktär är Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna med delmål 13.2 
Integrera åtgärder mot klimatförändringarna i politik och planering.   

KRETSLOPPSPLANEN HAR DIREKT PÅVERKAN 
PÅ FÖLJANDE GLOBALA MÅL:
INFLÖDET AV MATERIAL OCH PRODUKTER TILL KRETSLOPPET HAR MINSKAT ÅR 2030

RESURSANVÄNDNINGEN I KRETSLOPPET HAR EFFEKTIVISERATS ÅR 2030

SPILLET FRÅN KRETSLOPPET HAR MINSKAT ÅR 2030

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MÅL OCH ÅTAGANDEN
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GLOBALA DELMÅL
Till målen och indikatorerna finns även kopplingar till de globala målens delmål.
Åtgärdsarbete utifrån indikatorerna bidrar därför även till de globala delmålen,  
till exempel:

• Att öka kommuninvånarnas kunskap om kopplingen mellan konsumtion och avfallsmängder 
bidrar till att nå delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. 

• Att minska matsvinnet i både hushåll och kommunens storköksverksamheter 
bidrar till att nå delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen.

• Att kommunen och kommunala bolag arbetar med återbruk av möbler 
och inredning, resurseffektiviserande aktiviteter samt förebyggande 
av avfall bidrar till att nå delmålen 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion och 12.5 Minska mängden avfall markant.

• Att arbeta med att minska mängd skräp vid hav och sjöar bidrar 
till delmål 14.1 Minska föroreningarna i haven.

• Att kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i staden, genom sin 
fysiska planering bidrar till att nå delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan.

• Att påverka kommuninvånarna att sortera sitt farliga avfall så att det 
inte finns något farligt avfall i restavfallet bidrar till att nå delmål 3.9 
Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och 
föroreningar samt 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

MÅL OCH ÅTAGANDEN  
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30 FOKUSOMRÅDEN | LÄSANVISNING

På kommande sidor presenteras alla indikatorer som ska följas 
upp. De är framtagna för att få åtgärder att genomföras brett inom 
organisationen – så att alla i kommunen och kommunala bolag kan 
bidra till att kretsloppsplanens mål uppnås.

Indikatorerna presenteras med en kort bakgrund och hur de bidrar till målen. Under 
rubriken ”Så uppnås målen” finns indikatorerna och en vägledning till hur dessa 
ska följas upp. För att underlätta åtgärdsarbetet finns inom respektive fokusområde 
också en inspirerande del.

Vägledningen ska tydliggöra tillvägagångssättet för åtgärdsarbetet samt 
uppföljningen, så att dessa följs upp likvärdigt. Indikatorer som mäter 
kommuninvånarnas upplevelse ska följas upp genom enkätundersökningar. Dessa 
undersökningar genomförs och sammanställs av den regionala samverkansgruppen 
(se sid 68). Resultatet av enkäterna presenteras i form av ett index med skalan 1-100 
där 60-69 är godkänt, 70-79 är högt och 80-100 är mycket högt betyg. 

HITTA DIN IKON OCH SE VILKA SIDOR SOM ÄR INTRESSANTA FÖR DIG

FOKUSOMRÅDEN  
med indikatorer
VILKA SIDOR ÄR INTRESSANTA FÖR JUST DIG? 
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STRATEGISKT ARBETE INOM 
AVFALL OCH MILJÖ

Sidor:  
32-33, 38-63
Följande sidor är särskilt viktiga:  
32-33, 38-39, 44-63

KULTUR OCH FRITID

Sidor:  
32-33, 44-45, 50-53,  
58-63
Följande sidor är särskilt viktiga:  
50-53, 58-63

INITIERING ELLER 
GENOMFÖRANDE AV 
UPPHANDLINGAR

Sidor:  
32-33, 40-53, 60-63
Följande sidor är särskilt viktiga: 
32-33, 60-63

SAMHÄLLSPLANERING GENOM 
ÖVERSIKTSPLAN, DETALJPLAN 
OCH BYGGLOV

Sidor:  
34-45, 54-63
Följande sidor är särskilt viktiga:  
38-39, 50-53, 60-63

KOST INOM  
KOMMUNALA STORKÖK

Sidor:  
32-33, 46-49, 60-61
Följande sidor är särskilt viktiga: 
46-49, 60-61

BYGGNATION, RIVNING OCH 
DRIFT AV FASTIGHET

Sidor:  
32-33, 38-43, 54-63
Följande sidor är särskilt viktiga:  
40-43, 50-53, 56-57,  
60-63

SKOLA, VÅRD OCH OMSORG

Sidor:  
44-53, 56-63
Följande sidor är särskilt viktiga:  
32-33, 46-49, 58-63

KOMMUNENS TILLSYN 

Sidor:  
34-37, 40-43, 58-63
Följande sidor är särskilt viktiga:  
34-37, 58-63

KOMMUNIKATION

Sidor:  
44-63
Följande sidor är särskilt viktiga:  
44-53, 56-63

NÄRINGSLIV

Sidor:  
34-37, 40-43, 58-63
Följande sidor är särskilt viktiga:  
34-37, 58-63

GATA, PARK, VATTEN OCH AVLOPP

Sidor:  
38-39, 58-63
Följande sidor är särskilt viktiga:  
58-63

KOMMUNINVÅNARE

Sidor:  
38-39, 44-63
Följande sidor är särskilt viktiga:  
44-63
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32 FOKUSOMRÅDEN | OFFENTLIG UPPHANDLING

---

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga upphandlingar, med 
krav som leder till återbruk och återvinning av material samt att avfall förebyggs
Indikatorvärde: Aktivt arbete i alla elva kommuner senast år 2025 
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Aktivt arbete betyder att det finns ett systematiskt arbete i alla upphandlingsförfaranden med 
hänsyn till återvinning, återanvändning av material samt förebyggande av avfall. Aktivt arbete 
innebär att det genomsyrar hela organisationen. 

En upphandling som leder till återvinning av material kan till exempel ha ställt krav på att de 
upphandlade produkterna består av ett material i stället för flera, för att de lättare ska kunna 
återvinnas till nya produkter. 

En upphandling som leder till återanvändning ställer till exempel krav på produkter med lång 
livslängd och som kan uppdateras eller repareras.

En upphandling som leder till att avfall förebyggs är till exempel att välja flergångs - 
produkter i stället för engångsprodukter eller att upphandla produkter som är resurseffektiva 
redan i produktionsledet.       

Värdet av Sveriges offentliga upphandlingar beräknades år 2018 till 683 
miljarder kronor.1 Kommuner har därmed stor möjlighet att påverka 
produktion och konsumtion av varor och tjänster. 

Det är vid upphandlingar och inköp som det finns möjlighet att påverka hur en produkt 
produceras och dess kvalitet. Detta i sin tur påverkar hur effektivt den kan användas, och hur 
den kan fortsätta användas när behovet inte längre finns för den som en gång skaffade den. 

Alla som initierar eller genomför en upphandling är viktiga aktörer. Det innebär att det inte 
enbart är upphandlingsorganisationen som ska arbeta för att nå indikatorvärdet, utan att 
alla verksamheter måste bidra.

Det är viktigt att ha ett kunskapsutbyte mellan upphandlare, personer med 
hållbarhetskunskap och sakkunniga på kommunen samt att personer med sakkunskap 
inkluderas tidigt i upphandlingen. 

SÅ UPPNÅS MÅLEN

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SPARAR RESURSER
Offentlig upphandling

1. Upphandlingsmyndigheten 2018
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Att identifiera faktiska behov och ställa 
rätt krav i upphandlingen är viktigt för att 
kunna ha ett hållbarhetstänk vid inköp. 

STORT INTRESSE FINNS
Det finns ett stort intresse för att få in 
resurstänket vid offentliga upphandlingar. Ofta är 
dock tidsbrist ett dilemma då det är kort om tid 
när upphandlingar ska genomföras. 

-Att inspireras av konkreta och positiva exempel 
från andra kommuners upphandlingar och 
återanvända godbitarna kan spara tid och 
göra att miljölösningar får större spridning, 
säger Lisa Pedersen, hållbarhetskoordinator på 
Stadskontoret i Malmö stad.

LYCKAD CIRKULÄR UPPHANDLING
Ett lyckat exempel är ett upphandlingsprojekt 
gällande möbler. Uträkningar visade att det 
slängdes cirka 70 ton möbler per år inom 
kommunen varför mer cirkulära möbelflöden 
önskades. Via upphandlingen skapades därför 
möjligheten att restaurera möbler och köpa 
begagnade möbler. Att använda befintliga möbler 
längre underlättades och uppmuntrades också. 

-Uppskattningen är att möbelinköp via det 
nya avtalet både kommer att bli 20–30 procent 
billigare och göra klimatnytta. Ofta kan cirkulär 
upphandling leda till vinster både för ekonomin 
och miljön. 

• Hyr istället för att köpa när du kan.

• Underlätta för återanvändning 
(gör det till exempel möjligt att ta 
bort loggor på arbetskläder).

• Ta hjälp av vägledningar, checklistor 
och kunskapsbanker från till exempel 
Upphandlingsmyndigheten, Sveriges 
kommuner och Landsting, Svenska 
miljöinstitutet IVL samt EU (”Public 
procurement for a circular economy”).

• Ta fram en upphandlingspolicy eller 
upphandlingsmall som kan underlätta 
och göra kommunens riktlinjer 
tydligare för alla medarbetare. 

• Fokusera på produkter som har stor påverkan 
på miljön och där det finns stor möjlighet 
att minska miljöpåverkan, till exempel 
it- och elektronikprodukter samt textil. 

• Upphandla och köp in begagnade och 
rekonditionerade it-produkter.

• Se över hur varor som köps in 
fraktas och om det finns möjlighet 
att minska mängden emballage. 

• Upphandla varor av kvalitet och utan farliga 
ämnen, så att produkten kan återanvändas 
och stanna i kretsloppet under lång tid. 

Vara med och påverka
FRÅN BÖRJAN

12
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Tillsyn vägleder 
MOT HÅLLBART NÄRINGSLIV

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med verksamhetsutövare 
inom kommunen för att dessa ska förebygga avfall
Indikatorvärde: Aktivt arbete i alla elva kommuner senast år 2025  
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med livsmedelsverksamheter 
inom kommunen för att dessa ska källsortera avfall
Indikatorvärde: Aktivt arbete i alla elva kommuner senast år 2025  
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Aktivt arbete med att förebygga avfall betyder att arbeta efter vägledningen "Förebygga avfall - 
varför då? Och hur ska vi göra?" framtagen av Miljösamverkan Skåne eller jämförbara metoder.

Aktivt arbete innebär även att avfallsförebyggande tillsyn ingår i tillsynsplanen 
(verksamhetsplanen). Dessutom innebär det att krav på avfallsförebyggande åtgärder ställs mot 
verksamhetsutövare inom prioriterade branscher samt yrkas i remissyttranden till länsstyrelse och 
mark- och miljödomstol.

Att arbeta aktivt med sortering och återvinning av avfall inom livsmedelsverksamheter innebär 
att kommunens tillsynsmyndighet kontinuerligt kontrollerar och ställer krav på de olika 
verksamheternas avfallshantering. Tillsynsmyndigheten ska framför allt se till att sortering och 
återvinning sker enligt lagstiftning.

En majoritet av Sveriges totala avfallsmängder är avfall från verksamheter. 
Därför måste även verksamheter i kommunen hjälpa till att minska 
avfallsmängderna och sortera det avfall som uppstår. 

Kommunens tillsynsmyndighet kan stötta verksamheter i arbetet. Tillsynsmyndighetens 
uppgift enligt 26 kap. miljöbalken är att ge råd och information. Det är även att 
ställa krav på verksamheterna att öka sin kunskap och medvetenhet samt uppfylla 
lagstiftningens krav på sortering och avfallsförebyggande arbete.

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SÅ UPPNÅS MÅLEN

FOKUSOMRÅDEN | TILLSYN
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• Hjälp företag att hitta samarbeten där avfall från ett företag kan 
bli ett annat företags resurs, så kallad industriell symbios. 

• Genomför tematillsyn för att uppmärksamma avfallshanteringen. 

• Informera livsmedelsverksamheter om att kunderna kan ta med 
sin egen matlåda, i stället för att erbjuda take away-förpackning. 

• Uppmana livsmedelsverksamheter att inte 
automatiskt dela ut engångsartiklar.

• Samarbeta mellan kommunens förvaltningar, 
eftersom förutsättningarna för sortering skapas 
redan i planerings- och byggnadsskedet. 

• Uppmuntra samarbete mellan miljö- och livsmedelsinspektörer. 
Det skulle till exempel kunna bidra till effektivare arbete 
med minskad nedskräpning vid livsmedelsverksamheter.

INSPIRATION

12

TILLSYN | FOKUSOMRÅDEN
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En viktig del för de som arbetar med 
tillsyn, är att se till att verksamheterna 
jobbar med att förebygga avfall. För 
att underlätta arbetet har ett nytt 
informationsmaterial med tillhörande 
checklista tagits fram. 

Thomas Ferdinandsson, miljöinspektör på Ystad-
Österlenregionens miljöförbund, menar att man 
måste våga tänka nytt och pröva lagen för att få 
till en förändring. Han har jobbat med materialet 
från Miljösamverkan Skåne och menar att det 
är till stor nytta. Särskilt den tredje delen som 
handlar om prövning kan göra skillnad.  
 
SE AVFALL SOM RESTPRODUKT
Mycket handlar om kunskapshöjande och ett nytt 
synsätt. Om man till exempel har en tillverkning 
som genererar en produkt och avfall, kan man 
istället betrakta avfallet som en restprodukt. 
Kanske går den att använda som råvara i den 
egna verksamheten eller sälja vidare till andra. 

-Om man har med tänket redan när man bygger 
upp en verksamhet och bestämmer vilka krav 

den ska ha, blir det mycket enklare. Ser man det 
som att det här är huvudprodukten och det här 
är biprodukten, kan man få med hela affärsidén 
i tillståndet redan från början. Idag söker många 
tillstånd bara för huvudprodukten och vill man 
lägga till biprodukten i efterhand behövs en ny 
prövning, vilket kan ses som ett hinder.

VIKTIGT MED SAMARBETE
Nyckeln till framgång är samarbete, menar 
Thomas Ferdinandsson. Dels mellan industrierna 
för att de ska hitta varandra och den symbios 
som kan uppstå mellan dem. Men också mellan 
de som jobbar med tillsyn och de som jobbar 
miljöstrategiskt. Thomas Ferdinandsson menar 
att vi måste använda lagstiftningen om att vi 
ska jobba avfallsförebyggande för att se vad det 
innebär. 

-Vågar ingen testa lagstiftningen, är den tandlös. 
Även som tillsynsmyndighet kan vi vara lite 
framåttänkande. Vi måste våga ta besluten som är 
lite kontroversiella. 

Nyckeln till framgång
är samarbete

TILLSYN | FOKUSOMRÅDEN 37
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen 
i staden genom sin fysiska planering 
Indikatorvärde: Aktivt arbete i alla elva kommuner senast år 2025  
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Det finns lagkrav inom bland annat plan- och bygglagen som tydliggör vilka krav inom 
avfallshanteringen som ska följas vid om- och nybyggnation. Aktivt arbete innebär, utöver nationella 
lagkrav, att kommunens avdelning för fysisk planering kontinuerligt samarbetar och för dialog med 
kommunens avfallsorganisation. Det innebär även att att ta hänsyn till avfallshanteringen i alla 
plan- och bygglovsprocesser samt att följa andra krav och riktlinjer, som till exempel kommunens 
avfallsföreskrifter. 

Att integrera avfallshanteringen i staden innebär också att skapa platser för att avfallet enkelt ska 
kunna förebyggas, återbrukas och återvinnas. 

För att kunna förebygga, återbruka och sortera bättre måste  
det finnas goda möjligheter till det i vår omgivning. 

Det är när staden planeras och byggs som det finns tillfällen att skapa goda förutsättningar 
för en hållbar avfallshantering, både för den som ska lämna avfallet och för den som 
ska hämta det. En hållbar avfallshantering kan till exempel vara att ha nära till sitt 
avfallsutrymme, att det finns möjlighet att lämna saker så att någon annan kan använda 
dem och att det finns gott om plats att sortera sitt avfall. 

En hållbar avfallshantering säkerställer god service till invånarna och förebygger 
arbetsmiljöproblem för de som ska hämta avfallet. Teknikområdet inom avfallshanteringen 
är ett område med stor potential för att nå ökad samhällsnytta, samt att möta kundens 
önskemål och upplevelse av god service. Smarta digitala lösningar kan både effektivisera 
avfallshanteringen, leda till bättre förebyggande åtgärder och öka återbruket. 

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SKAPAR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
Fysisk planering  

SÅ UPPNÅS MÅLEN
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INSPIRATION

• Skapa en rutin tillsammans med 
avfallsorganisationen så att alla 
planärenden och bygglov granskas med 
avfallshanteringen och arbetsmiljön i åtanke. 

• Dela kunskap mellan de som arbetar 
med fysisk planering i staden och de som 
arbetar inom avfallsorganisationen. 

• Hitta ytor som kan få en multifunktionell 
användning i staden.

• Omvärldsbevaka teknikutvecklingen 
inom avfallsområdet. 

Dra erfarenhet av tidigare nybyggnads-
projekt, utvärdera enkätsvar och ställa 
frågor till den egna verksamheten - på 
så sätt ska framtida boenden minska 
klimatpåverkan och bli mer hållbara i 
Lomma kommun.

Efter byggandet av hamnområdet i Lomma 
har ett projekt genomförts för att dra lärdom 
kring hur bostadsområden kan byggas för att 
bli hållbara. En av de hållbarhetsaspekter som 
utvärderades var avfallshanteringen.

Generellt sker det alltid ett förarbete mellan 
olika avdelningar inför nybyggnation och 
planering av staden. 

EN SJÄLVKLAR ROLL
-För att kunna bygga ett hållbart boende och 
skapa en bättre avfallshantering, är det viktigt 
att tänka hur soprum ska placeras så att det 
är lätt att sortera sitt avfall, hur körning med 
sopbilar inne i kvarter kan minska och hur 
hämtningen kan underlättas. Avfallshanteringen 
bör ha en självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen, säger Jacob Thollonen 
på Lomma kommun som varit projektledare för 
utvärderingen av Lomma hamn.

I utvärderingen som gjordes i samband med 
byggandet av hamnstadsdelen i Lomma ställdes 
frågor till såväl invånarna i stadsdelen som 
till andra brukare och aktörer som berörs av 
avfallshanteringen i området. 

-Jag tror att man måste vara ödmjuk inför 
nybyggnationer, det är många olika perspektiv 
som måste tänkas in. Det är så klart positivt om 
man kan tänka rätt redan från början och tänka 
i alla led för att minska klimatpåverkan och få 
en hållbar stadsutveckling. Ett exempel är att 
minska långa dragavstånd, som i sin tur minskar 
tomgångskörningen för sopbilarna. Det kan låta 
enkelt att undvika långa dragavstånd men vid 
fysisk planering så är det många perspektiv som 
det ska tas hänsyn till.

Samhällsplanering som ger

minskad klimatpåverkan

11

39
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Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall 
Indikatorvärde: Aktivt arbete i alla elva kommuner och kommunala bolag senast år 2025  
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Aktivt arbete betyder att arbeta efter Sveriges byggindustriers vägledning eller liknande riktlinjer. Det 
kan också betyda att följa en policy som förespråkar förebyggande, återbruk och återvinning av bygg- 
och rivningsavfall. Ett aktivt arbete kan även innebära framgångsrika samarbeten med partners där 
fokus ligger på att förebygga, återbruka och återvinna bygg- och rivningsavfall.

Bygg- och rivningsavfall står för nästan 30 procent av Sveriges 
avfall, och det genereras cirka 10 miljoner ton varje år.1 

Det måste skapas en mer resurseffektiv hantering av byggprodukter och 
-material genom att ta tillvara på produkter med hög materialkvalitet. 
Det gäller även att vid inköp se till att allt material är återvinningsbart 
och dessutom har så lång livslängd som möjligt. 

En stor del av bygg- och rivningsavfallet består av jordmassor. Att 
återbruka jordmassor och minska transporterna bidrar till att minska 
uttaget av nya råvaror och att resurserna används mer effektivt.     

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

 Bygg
LÅNGSIKTIGT

1. Naturvårdsverket 2019

SÅ UPPNÅS MÅLEN
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• Ställ krav på mätning och uppföljning av 
statistik i byggentreprenader.

• Identifiera platser för tillfällig förvaring av jordmassor, 
med beaktande av krav i lagstiftningen.

• Skapa samarbeten med externa aktörer som erbjuder 
möjligheter till hållbara affärslösningar. 

• Bli en aktiv projektpartner i utvecklingen av nya verktyg och metoder.

• En god systematik är A och O för att nå resultat. 

• Se längre än till bara ett år i taget. 

• Fundera på vad som är en god design och hur god 
design kan leda till cirkulära långsiktiga lösningar. 

• Det är viktigt att livscykelperspektivet är med när produkter/
tjänster designas samt att man som kund/beställare vid inköp 
ställer krav på miljödeklarationer, där klimatpåverkan är redovisad.

• Skapa rutiner för att möjliggöra återanvändning av bygg- 
och rivningsmaterial inom kommunens verksamheter, 
samt källsortering och förberedande för återanvändning 
och återvinning i enlighet med lagstiftningens krav. 

• Använd redan existerande vägledningar och verktyg – 
det finns många och fler tillkommer. Till exempel har 
Naturvårdsverket och Centrum för cirkulärt byggande 
användbara underlag, och Hållbar Utveckling Skåne har skapat 
ett upphandlingsverktyg för att minska avfall vid nybyggen.  

INSPIRATION

12

41
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Inom byggbranschen går det ofta fort både 
när man bygger och när man river. Krav  
på hög kvalitet, exakta mått och garantier 
gör det svårt att återbruka och att ta  
tillvara på resurser. 

För kommuner, entreprenörer och byggföretag 
krävs nya sätt att tänka och agera. Det finns flera 
aktörer på området som vill se en förändring. Ett 
initiativ är LFM30 där aktörer samverkar och vill 
påskynda klimatomställningen. 

I projektet LFM30 deltar två tjänstepersoner som 
har stort fokus på förebyggande av avfall och 
återbruk. Magnus Pettersson, miljöchef på Sysav, 
efterlyser större banker av återbrukat material, 
tydligare kundkrav och mer partnerskap. 

-Jag skulle önska att det fanns en större dialog, 
inklusive krav på ökad andel återbruk/återvinning, 
mellan aktörer på marknaden och kommunerna 
som är stora uppdragsgivare av bland annat nya 
byggnationer. 

HÅLLBARHETSFRÅGOR 
PÅ BRED FRONT
Staffan Fredlund, miljöchef på Whilborgs och 
representant för LFM30, menar att branschen 
behöver tänka nytt. 

-Det finns en viss tröghet i branschen för att 
få in hållbarhetsfrågorna på bred front när det 
gäller nybyggnation och rivning. Det gäller att 

alla aktörer ställer krav: från byggbolagen och 
kunderna till hela samhället. Samtidigt finns det 
viktiga frågor att ta hänsyn till. När det byggs nytt, 
ställs det krav på garantier, fuktskydd, akustik och 
ljus samt brandskydds- och arbetsmiljöfrågor, 
vilket kan vara svårt att tillgodose vid återbruk. 

Ett mål inom LFM30 är att byggandet ska präglas 
av långsiktighet, smarta energilösningar och 
miljöanpassade materialval.

-Det är viktigt att se till hela livscykelperspektivet 
när man bygger nytt. Ett trägolv som är dyrt i 
inköp men sedan kan slipas många gånger och 
även återvinnas är ett bra hållbart alternativ.

Kompetens och insikter hos kunderna gör att 
framtiden inom byggbranschen ser ljusare ut när 
det gäller hållbarhetsfrågor och återbruk. 

-Jag ser positivt på framtiden. Många av kunderna 
vill säkerställa att byggbranschen har ett tänk 
kring återbruk. Det handlar om allt från inredning, 
vitvaror och kontorsmöbler. Det finns helt klart en 
livscykeltanke bland fler och fler inom branschen.  

Klimatneutralt byggande 
för framtiden

FAKTA
LFM30 (Lokal färdplan för en klimatneutral 
bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030) är 
ett initiativ för att skapa en geografisk spelplan 
för att påskynda bygg- och anläggningssektorns 
klimatomställning och genomförande av 
Agenda 2030.
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...och det avfallet finns 
inte med i statistiken 

och räknas inte in i de 
500 kilo per person som 

mätningarna visar.2

Hållbar konsumtion 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade konsumtionsbeteende 
på grund av avfallsmängder och miljöpåverkan
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna
Indikatorvärde: Max 100 kg/person och år senast år 2030
 
Undersökningar utförs med hjälp av enkäter för att mäta kommuninvånarnas 
förståelse för hur konsumtion och mängden avfall hänger ihop, 
samt vad de själva gör för att minska sin konsumtion. 

För att minska mängden restavfall är det viktigt att kommunen har en effektiv kommunikation 
med sina invånare om avfall och konsumtion. Genom att hjälpa kommuninvånarna till en 
ökad förståelse får de större möjlighet att ändra sina beteenden. 

Allt som slängs har köpts in någon gång. 
Avfallsmängderna berättar därför för oss 
hur stor konsumtionen är och därmed hur 
stort uttag av jordens resurser vi gör. 

För att nå en hållbar konsumtion måste vi spara 
på jordens resurser och nyttja dem mer effektivt, 
vilket är postitivt både för miljön och hälsan. 

År 2020 är den genomsnittliga avfallsmängden 
cirka 500 kilo per person och år, vilket kan 
jämföras med cirka 300 kilo på mitten av 
1980-talet.1 Dessa siffror visar dock inte hela 
sanningen om hur mycket avfall vår konsumtion 
leder till. Större delen av avfallet uppstår nämligen 
när produkter produceras. 

86 kg
AVFALL

VID PRODUKTIONEN AV EN MOBILTELEFON BLIR DET 

SKAPAR MINDRE AVFALL

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

Textil och elektronik är produkter 
som bidrar till stor klimatpåverkan 
vid tillverkning och därför är det 
viktigt att förebygga avfall från just 
de här kategorierna.

SÅ UPPNÅS MÅLEN

1. Profu 2009 
2. IVL Svenska Miljöinstitutet 2015
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• Sy ihop dina olika budskap 
under ett paraply.  

• Dela med dig av din kunskap. Hjälp 
andra som redan idag arbetar 
med att ändra beteende och som 
kan vara dina vapendragare.  

• Omvärldsbevaka och se vilka 
trender som råder i din kommun 
och bland dina kommuninvånare.   

• Ta hjälp av kommunens konsument-
vägledare för att påverka, vägleda 
och tipsa om hållbar konsumtion. 

• Samarbeta och kommunicera 
samma budskap. 

• Mät och synliggör mängden avfall i din 
verksamhet för att uppmärksamma 
att mängden måste minska.  

• Arbeta med avfall och konsumtion 
som tema i skola och förskola.

KRÄVER TÅLAMOD

Samarbeta, ha en tydlig 
kommunikationsplan 
och jobba mot samma 
mål. Så arbetar Åsa 

Löfgren, kommunikatör och 
utvecklingsledare på tekniska 

förvaltningen i Sjöbo kommun, för att 
driva på beteendeförändring i kommunen. 

-Olika målgrupper har olika drivkrafter. Det 
gäller att hitta rätt budskap till rätt målgrupp 
och att lära känna sina kommuninvånare. Jag 
tror det är viktigt att berätta nyttan av det alla 
kommuninvånare gör och vad det resulterar i, 
säger Åsa Löfgren. 

Det är viktigt att ge kommuninvånarna alternativ, 
som att göra det enkelt att till exempel laga 
och köpa secondhand, istället för att köpa 
nytt. Idag, mycket tack vare det stora intresset 
för miljöfrågor i samhället, finns det utrymme 
att få fram sitt budskap. Det gäller att följa de 
trender som finns i samhället och hänga på 
samhällsdebatten.

 -Förändring tar tid men för att lyckas måste det 
få ta tid. Det gäller att hitta drivkrafterna för 
att vilja göra förändringen. Jag jobbar mycket 
med förskolor och skolor i kommunen och 
tillsammans med ambassadörer.

Ändra beteende 

12
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Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter 
Indikatorvärde: Nedåtgående trend år 2021-2030  
(procent matsvinn av inköpta livsmedel)

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall
Indikatorvärde: Max 5 kg/person och år senast år 2030

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall
Indikatorvärde: Max 10 kg/person och år senast år 2030

Andelen matsvinn i kommunens storköksverksamheter mäts genom att använda statistik från 
plattformar för livsmedelsinköp och egna matsvinnsmätningar.

Mängden matavfall i kommuninvånarnas restavfall och mängden matsvinn i kommuninvånarnas 
rest- respektive matavfall mäts genom plockanalyser. 

en värdefull resurs

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

Varje år slänger svenska hushåll drygt 900 000 ton matavfall.1 
Nästan hälften av det som slängs är mat som hade kunnat ätas. 

Matsvinn är det matavfall som slängs i onödan. Det är inte bara den mat som finns 
kvar på tallriken utan all mat som kunde ha blivit uppäten. Matsvinn är till exempel 
mat som glöms bort i kylskåpet och blir sur eller möglar och därför slängs. Det kan 
även vara mat som förstörs under produktionen, transporten eller tillagningen. Matsvinn 
har stor påverkan både på miljön och samhällsekonomin. Det är därför viktigt att arbeta 
för att minska matsvinnet i hushållen och kommunens verksamheter.  

Det är också viktigt att sortera ut det matavfall som inte kan ätas upp, 
exempelvis bananskal, apelsinskal och kaffesump och lämna det till kommunens 
matavfallsinsamling, så att det kan återvinnas som biogödsel och biogas. 

Maten 

SÅ UPPNÅS MÅLEN
1. Naturvårdsverket 2020
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Viktigt att samarbeta

INSPIRATION
• Mät matsvinnet enligt Livsmedelsverkets mall.

• Prova nya lösningar i skolrestaurangen: ta bort brickor, 
använd smakskedar, presentera måltiden upplagd 
eller använd mindre tallrikar och slevar. 

• Skapa en trivsam och stressfri matsal.

• Låt eleverna själva ta med lådor och flaskor vid 
utflykter. Dessa fylls med mat och dryck från skolan 
och ger därmed större möjligheter till variation.

• Inför schemalagda luncher, det minskar matsvinnet.

• Höj kunskapen om matsvinn och dess miljöpåverkan hos alla som 
berörs inom kommunens verksamheter, till exempel genom en 
gemensam utbildningsvecka. Låt även kunskapen nå kommuninvånarna. 

• Ta fram gemensamma riktlinjer för vad en pedagogisk måltid är.

• Informera kommuninvånarna om att utsorterat matavfall 
blir till nya resurser - biogas och biogödsel.

AV AVFALLET I RESTAVFALLSPÅSEN 
BESTÅR AV MATAVFALL.

30% CA

Kommunens storköksverksamheter, den pedagogiska 
verksamheten samt vård- och omsorgsverksamheten har 
alla en viktig roll i att minska kommunens matsvinn. För att 
nå en minskning krävs ett gemensamt arbete mellan dessa 
verksamheter. Arbetet kan även medföra att kunskapen om 
matsvinn ökar hos de invånare som verksamheterna når ut till, 
och därmed att kommuninvånarna minskar sitt matsvinn.

12
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Skurups kommun har arbetat med att 
minska matens klimatpåverkan i projektet 
”En knuff i maträtt riktning”. Anna-Lena 
Svensson som är måltidschef i Skurup är 
med i projektet. Hon betonar vikten av att 
tänka på hela kedjan.

-Vi började med ett grupparbete, där 
personal i skolköken analyserade var vi har 
det största matsvinnet. Det handlade om allt 
från anbudsförfarande till soppåsen ute i 
verksamheten, berättar Anna-Lena Svensson.

Utifrån resultatet gick de vidare med en 
handlingsplan som ska ut i köken. De har börjat 
mäta matsvinnet och tanken är att de även 
ska jobba med nudging, genom att sätta ut 
bordspratare i skolorna med enkel information 
om matsvinn. 

-Det som har gett mest är diskussionerna, när 
man synliggör problematiken och tänker i hela 
kedjan och faktiskt sätter kronor och ören på vad 
svinnet kostar. 

LÅT ELEVERNA SMAKA INNAN
En viktig del är att inte ta fram för mycket i 
serveringslinjen. Det gör man delvis genom att få 
in rätt portionsantal. Det handlar också om att 
eleverna ska få en bättre uppfattning om maten, 
så att de inte tar mer mat än de äter upp.

-Det gör vi genom att jobba med en tydlig 
meny där vi verkligen berättar vad vi 
serverar. Om en maträtt är ny, har vi satt 
ut smakskedar. Då får eleverna smaka 
först, innan de lägger upp på tallriken.

VIKTIGT ATT FÖLJA UPP
De har kommit en bra bit på vägen i arbetet, men 
det finns fortfarande saker kvar att göra.

-Det jag känner är kvar, är att prata med lärare, 
pedagoger och rektorer för att samarbeta mer 
kring matsvinn och få in i pedagogiken varför det 
är så viktigt och vilket arbete de har att göra med 
den pedagogiska måltiden.

ERFARENHETER FRÅN PROJEKTET
Det är viktigt att man mäter matsvinnet och sätter 
mål, men lika viktigt att sen återkoppla både till 
eleverna och köken varför man mäter och vad 
resultatet blir. 

Få in rätt portionsantal genom att påminna 
rektorer och pedagoger om vikten att anmäla om 
en klass inte ska äta, så man inte plötsligt står 
med 40 portioner för mycket.

Dokumentera maträtt för maträtt hur mycket som 
går åt jämfört med elevantal, för att underlätta 
att ta fram rätt mängd mat i serveringslinjen 
nästa gång. 

EN KNUFF 

FAKTA
Skol- och utbildningsförvaltningen, måltidsservice 
och miljöstrategiska enheten i Skurups kommun 
driver tillsammans satsningen "En knuff i maträtt 
riktning”. Projektet startade december 2017 och 
pågick till december 2019. Syftet är att minska de 
kommunala matinköpens klimatpåverkan med  
40 procent till 2020 jämfört med 2016.

i maträtt riktning

INSPIRATION
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Samägd

GE PRYLARNA 

ett längre liv
Många ägodelar används under väldigt kort tid, till 
exempel används en borrmaskin i genomsnitt 18 minuter 
under sin livslängd.1 Med tanke på hur mycket energi 
och naturresurser som går åt vid tillverkningen behöver 
borrmaskinen och andra produkter användas under en 
längre tid och av fler personer, för att vara hållbar. 

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SÅ UPPNÅS MÅLEN
1. IVL Svenska Miljöinstitutet 2018

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och kommunala bolag
Indikatorvärde: Uppåtgående trend år 2021-2030  
(omsättning procent/år, omsättning styck/år, besparingar kronor/år, koldioxidbesparingar/år)

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt 
det är att återbruka, hyra, dela och låna 
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr, delar och lånar
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)

Varje kommun och kommunalt bolag avgör hur andelen återbrukade möbler ska mätas enligt 
indikatorvärdet. Det är bara de införskaffade möblerna som ska mätas, inte de som organisationen 
avser att göra sig av med. 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt det är att återbruka, hyra, dela och låna samt deras upplevda 
frekvens av detsamma mäts genom undersökningar. Undersökningar utförs med hjälp av enkäter som 
resulterar i ett index. 

Kommunen kan bidra till att nå indikatorvärdet genom till exempel fysisk planering. Det är viktigt att 
planera kommunens ytor så att det finns möjlighet att återbruka, dela och samäga. 
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Produktion av kläder, textilier och it-produkter har stor påverkan på miljön. 
Därför är det extra viktigt att förlänga livslängden på dessa produkter. Ett 
kilo textil som inte tillverkas sparar utsläpp av koldioxid motsvarande  
200 kilometer bilkörning med en bensinbil.1

Det är viktigt att kommunen och kommunala bolag föregår med gott 
exempel. För att trovärdigt kunna uppmuntra kommuninvånare till ett ökat 
återbruk, behöver det ske även inom organisationen. 

På kontor är det ofta höj- och sänkbara skrivbord som ger störst klimatnytta 
när de återbrukas. Återbruk av möbler och inredning gör skillnad.2

INSPIRATION
• Skapa en plattform för kommuninvånarna att dela saker. Kommunens 

bibliotek är ett mycket bra exempel på det, och konceptet 
skulle kunna utvecklas till att inkludera fler produkter. 

• Sätt upp en TaGe-hylla (Ta och Ge) eller skapa en byteshylla på 
arbetsplatsen, förskolan, skolan eller i bostadsrättsföreningen. Prylar 
kan lämnas av en person och användas på nytt av någon annan. 

• Restaurera möbler som har använts i organisationen 
så att de kan användas igen. Ta hjälp av kommunens 
organisation för sysselsättning och arbetsmarknad. 

• Uppmana hyresvärdar eller bostadsföreningar att låna ut 
verktyg vid renovering, och in- och utflyttning.

• Samla alla initiativ som finns i kommunen för att kunna återbruka, dela 
och samäga på ett överskådligt sätt, till exempel genom en digital karta. 

1. IVL Svenska Miljöinstitutet 2019 
2. IVL Svenska Miljöinstitutet 2018

11

8

12
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När kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Westers kontor skulle göras 
om, bad hon de som inredde kontoret att se vilka möbler som redan fanns i 
Svedala kommunhus. Hennes kontor är nu inrett med återbrukade möbler. 

Av naturliga skäl förändras kontoren på en arbetsplats. Ytor behöver effektiviseras, nya 
medarbetare börjar och kontor byts ut mot öppna landskap. Det innebär att nya behov ställs på 
utformningen av rummen. 

-När möbleringen behöver ändras är det ofta enklast att gå till en produktkatalog och beställa av 
den leverantör man har ett avtal med. Jag har känt en växande känsla av orimlighet att livstiden 
på möbler är så kort, säger Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande i Svedala.  

BÖRJA INHOUSE 
När kontoren i hennes korridor skulle göras om och hon behövde använda rummet annorlunda, 
bad hon därför om att det i första hand skulle letas möbler bland de som redan fanns. 

-Mitt nya sammanträdesbord stod i ett annat rum, min bokhylla på ett annat kontor och stolarna 
är återbrukade, men kommer utifrån. Jag tycker det är bra att titta på vad man faktiskt har 
inhouse först och sen komplettera utifrån. 

TÄNKET FINNS DÄR 
Nu har även andra lokaler i kommunhuset inretts på samma sätt.  

-Jag fick stor hjälp av en fantastisk medarbetare med mitt rum. Det ser alldeles utmärkt trevligt 
ut och fungerar jättebra. För mig handlar det om miljö, hållbarhet, resurser och respekt för 
andras pengar. I början krävs det en extra omväg att göra så här, men när tänket finns där, blir 
det inte så svårt i framtiden, säger Linda Allansson Wester. 

Återbrukat kontor
INSPIRATION
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Möbler, cyklar och gamla dörrar 
 SKRÄP FÖR DIG - KAP FÖR ANDRA

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser
Indikatorvärde: Nedåtgående trend år 2021-2030 (kg/person och år)

Andel grovavfall för återbruk respektive materialåtervinning 
insamlat på kommunala insamlingsplatser
Indikatorvärde: Uppåtgående trend för återbruk och materialåtervinning och 
nedåtgående trend för energiåtervinning år 2021-2030 (procent). Återbruk 
och materialåtervinning ska tillsammans uppgå till 75 procent år 2030.

Det är viktigt att befintliga kommunala insamlingsplatser, främst återvinningscentraler, 
fortsätter att utvecklas och styr mot ökat återbruk och materialåtervinning. 

Det finns flera viktiga resurser inom kommunen som kan hjälpa till att skapa välfungerande 
kommunala insamlingsplatser. Kommunens avdelning för sysselsättning och arbetsmarknad 
är en viktig aktör som kan bidra med personal. Avdelningar som arbetar med fysisk planering 
är värdefulla då de tidigt sätter förutsättningarna och möjligheterna för de kommunala 
insamlingsplatserna. En genomtänkt utformning av och tillgängligheten till kommunala 
insamlingsplatser ger möjlighet och uppmuntrar till återbruk och återvinning. 

I de elva kommunerna samlas nästan 40 000 ton grovavfall in varje år på 
kommunernas insamlingsplatser, vilket motsvarar cirka 130 kilo per person 
och år. Grovavfallet är en stor del av den totala avfallsmängden och år 2018 
återvanns 80 procent av den insamlade mängden till energi. 

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

Genom att återbruka och återvinna mer kan avfallsmängden och 
miljöpåverkan minska. Det finns mycket att vinna på att öka återbruk 
och materialåtervinning. 

Varje kilo brännbart avfall som går att undvika motsvarar en besparing 
på 2 kilo koldioxidekvivalenter. Det motsvarar cirka 16 kilometers 
körning med en personbil.1

SÅ UPPNÅS MÅLEN
1. IVL Svenska Miljöinstitutet 2019
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• Tillgängliggör återbruk och återvinning genom 
en ambulerande tjänst för insamling.

• Informera kommuninvånarna om var de 
kan lämna sitt grovavfall till återbruk.

• Kommunicera att det är viktigt att 
köpa återbrukade produkter, inte bara 
lämna in produkter för återbruk.

• Sälj eller skänk dina saker vidare. Det som är avfall 
för dig, kan vara en värdefull pryl för någon annan.

• Undersök om det finns någon annan verksamhet 
som har behov av större inredning, till exempel kök.

• Undvik att beställa containrar där allt 
grovavfall blandas och inte kan sorteras.

• Tipsa kommuninvånarna om att röja sin vind och 
källare och ordna en gatuloppis  med sina grannar.

INSPIRATION

12
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Källsortering
RÄTT AVFALL PÅ RÄTT PLATS

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala bolag där det 
finns tillgång till källsortering 
Indikatorvärde: 100 procent i alla elva kommuner senast år 2025

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas restavfall 
Indikatorvärde: Max 10 kg/person och år senast år 2030

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
Indikatorvärde: 0 batterier, 0 ljuskällor och 0 antal elektronikavfall/100 kg restavfall

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)

Respektive kommun och kommunalt bolag definierar vad en arbetsplats är, utifrån möjligheten 
att källsortera. Det kan till exempel innebära att varje personalkök har källsortering.  

Mängd förpackningar, tidningar och farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall kommer att 
mätas genom plockanalyser. Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt det är att lämna farligt 
avfall till kommunens insamlingssystem mäts genom undersökningar. Undersökningar utförs 
med hjälp av enkäter som resulterar i ett index. 

Det är i den fysiska planeringen och byggnationer som möjligheterna skapas för att kunna 
sortera tidningar, förpackningar och farligt avfall på ett enkelt sätt.  

Avfall som är sorterat kan materialåtervinnas till nya produkter 
istället för att nya råvaror används. Genom att sortera ut produkter 
som innehåller farliga ämnen kan de hanteras på rätt sätt och 
därmed avgifta kretsloppet.  

Det är viktigt att kommunen och kommunala bolag föregår med gott 
exempel. För att trovärdigt kunna uppmuntra kommuninvånare till en bättre 
källsortering, behöver det ske även inom organisationen.

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SÅ UPPNÅS MÅLEN
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• Passa på att ta bort papperskorgar när källsortering införs på 
arbetsplatser. Se också till att göra källsorteringen till det närmaste 
och lättaste alternativet för att göra sig av med avfallet.  

• Placera ut sorteringsbehållare vid kommunala 
evenemang och marknader. Kom ihåg att samtidigt ge 
kommuninvånare information om hur de ska sortera. 

• Placera ut sorteringsbehållare i det offentliga rummet. Kom ihåg att 
samtidigt ge kommuninvånare information om hur de ska sortera. 

• Informera kommuninvånarna om att det går att lämna farligt 
avfall på olika platser: återvinningscentraler, Farligt Avfall-
bilen, Samlaren, återbrukscentraler eller fastighetsnära. 

• Hitta och implementera digitala lösningar som 
underlättar för kommuninvånarna.

INSPIRATION

En av de enklaste åtgärderna för att spara på 
jordens resurser är att sortera sitt avfall. 

Även om kommuninvånarna är bra på att sortera 
finns det stora möjligheter till förbättring. 
Plockanalyser i Sysavregionen visar att ungefär  
35 procent av avfallet i restavfallspåsen (soppåsen) 
består av tidningar och förpackningar.

12
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Ett skräpfritt 
 SAMHÄLLE
Vid nedskräpning sprids onaturliga och 
farliga ämnen i naturen. Människor och 
djur tar skada av skräpet. Nedskräpning 
upplevs också negativt av invånare och 
bidrar till otrygga miljöer eftersom en redan 
nedskräpad miljö drar till sig mer skräp, 
samt klotter och skadegörelse.

Mängd skräp på land
Indikatorvärde: 50 procent färre antal skräp år 2030 jämfört med nollvärdet  
(antal skräp/10 kvadratmeter)

Mängd skräp vid hav och sjöar
Indikatorvärde: 50 procent färre antal skräp år 2030 jämfört med nollvärdet  
(antal skräp/10 kvadratmeter)

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av nedskräpning
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)

Skräpmätningar ska genomföras enligt den metod som är framtagen av organisationen Håll Sverige 
Rent. Skräpmätning ska, förutom på land, även genomföras vid badplatser. Skräpmätning på badplatser 
görs för att se hur stor mängd skräp som kan spridas till hav och sjöar. Kommunerna väljer själva om 
de mäter på badplatser vid hav eller sjö. Kommunerna avgör även hur ofta de ska göra skräpmätningar. 
För att säkerställa indikatorvärdet krävs däremot minst fyra mätningar för respektive område under 
perioden 2021–2030. 

För att nå goda resultat krävs ett långsiktigt strategiskt arbete med tydligt ansvar och gott samarbete 
mellan olika aktörer, främst mellan kommunens förvaltningar men även med upphandlade 
entreprenörer. En viktig faktor är också att engagera och utbilda kommuninvånarna.

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

...av skräpet i tätorter 
är fimpar. Plastskräpet 
blir allt vanligare.1

62%
Nedskräpning påverkar ekonomin då 
det kostar pengar att städa upp skräpet. 
Nedskräpning är ett spill ur kretsloppet och 
en förlust i form av material och energi. Om 
skräpet i stället slängs som restavfall eller 
sorteras kan det bli energi vid förbränning 
eller nya produkter vid materialåtervinning. 

1. Håll Sverige Rent 2020

SÅ MÄTS MÅLEN
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Både Kävlinge och Vellinge kommun 
har under många år hamnat högt i Håll 
Sverige Rents rankning över bästa Håll 
Sverige rent-kommun. Båda arbetar med 
nedskräpning men på olika sätt. 

-Att arbeta mot nedskräpning är inget som görs 
över en natt. Det är ett idogt arbete som måste 
ske hela tiden och i samarbete med andra. 
Under alla år som Kävlinge kommun har deltagit 
i skräpplockardagarna har jag samarbetat med 
skolan och måltidsservice. Det är även viktigt 
att underlätta skräpplockningen för de som 
ska delta. Jag har delat upp kommunen i olika 
områden och sett till att det finns bra redskap 
att plocka skräp med och, icke att förglömma, 
sponsrat med fika och gett bidrag till bussar. Även 
om jag arbetar strategiskt med nedskräpning, 
har jag alltid varit noga med att vara på plats och 
delta praktiskt i arbetet, berättar Ann Persson, 
miljöstrateg, Kävlinge kommun.

SAMARBETA OCH AVSÄTT PENGAR 
TILL KOMMUNIKATION
I Vellinge kommun finns ett bra och fungerande 
samarbete mellan gata/park och deras 
renhållningsentreprenör.

-Jag är noga med att det måste avsättas 
pengar för att kunna göra aktiviteter och 
kommunikationsinsatser. Jag är också noga med 
att lyfta frågan hos våra politiker. De har bra 
kontakt med våra kommuninvånare. Det går inte 
att ta för givet att det syns vad man gör, säger 
Anna Olsson, avfallsansvarig, Vellinge kommun. 

SKAPAR ENGAGEMANG
Det är samma entreprenör som städar gator och 
torg som gör skräpmätningen i Vellinge kommun. 
Det har skapat ett stort engagemang. 

-De som städar kommer med egna initiativ för att 
minska nedskräpningen, vilket känns väldigt kul, 
säger Anna Olsson.

Minskad nedskräpning
INSPIRATION

• Gör ett event och uppmärksamma 
skräpplockning.

• Håll Sverige Rents skräpplockardagar 
är en bra aktivitet för att 
uppmärksamma skräpplockning.

• Sätt en budget för det strategiska 
arbetet med nedskräpning och ha koll på 
nedskräpningens kostnader i kommunen.

• Se till att skräpmätning ingår vid 
upphandling av renhållningsentreprenad.

• Arbeta långsiktigt med attityd- och 
beteendeförändring hos kommuninvånarna.

• Arbeta med skräpproblematiken till 
exempel vid evenemang och marknader 
då nedskräpningen är extra stor.

• Engagera invånarna till att 
plocka ett skräp om dagen.

• Fick-askkoppen är ett smart sätt 
att ta hand om sina fimpar.

• Uppmärksamma de kommuninvånare som 
är engagerade i nedskräpningsfrågan.

INSPIRATION

ENGAGERAR

12
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kan göra

Alla kan göra något och tillsammans kan vi göra allt. Alla kan 
bidra till att nå ett resurseffektivt kretslopp genom att ändra 
vanor och inse att det krävs en förändring av vår livsstil. 

Läs tipsen som finns här  
och låt fantasin flöda!

Alla något

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i kommunens 
verksamheter och kommunala bolag med syfte att förebygga avfall
Indikatorvärde: Uppåtgående trend år 2021-2030  
(antal genomförda aktiviteter per kommun eller bolag och år)

En resurseffektiviserande åtgärd kan vara vad som helst som medför att 
resurserna i verksamheten används bättre och smartare. Alla verksamheter kan 
arbeta med åtgärder kopplade till indikatorn. Åtgärden kan vara liten som stor. 
Det är inte effekten som räknas, utan att göra något.

Respektive kommun och kommunalt bolag definierar vad en verksamhet är. 
Uppåtgående trend gäller hela kommunen.

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SÅ MÄTS MÅLEN
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12

8

• Använd bivaxduk istället för plastfolie.

• Välj digitala tidningsprenumerationer istället för papperstidningar eller samordna 
prenumerationen av papperstidningen.

• Använd baksidor av utskrifter för att skriva anteckningar.

• Ta vara på kvarlämnad frukost och fika från möten, och tänk på att inte överbeställa.

• Välj återvunnen plast där det är möjligt. 

• Öka livslängden på it-produkter genom att skydda, uppgradera och reparera dem.

• Skapa en byteshylla på till exempel arbetsplatsen eller i bostadsrättsföreningen, 
med möjlighet för saker att byta ägare.

• Uppmana kommuninvånarna och kommunens anställda att ta med egen matlåda 
och mugg för take-away, istället för att få engångsförpackningar.

• Återkoppla till upphandlingsorganisationen hur kvaliteten och funktionen 
är på inköpta produkter – köp bara in sådant som fungerar och uppfyller 
behovet för verksamheten. 

• Inför automatisk inställning på skrivaren där utskrifterna inte skrivs ut direkt, 
utan efter en aktiv handling. 

KICKSTARTA
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• Anordna klädbytardag på arbetsplatsen eller med vänner. 
Naturskyddsföreningen har varje år en nationell klädbytardag, och 
på deras hemsida finns hjälpmedel för att ordna en egen.  

• Anordna leksaksbytaraktivitet på till exempel biblioteket eller i förskolan. 
Leksaksbyte resulterar i både återbruk och utsortering av miljöfarliga 
leksaker. Avfallsorganisationen har utrustning och leksaker för att enkelt 
kunna ordna en aktivitet. 

• Kommunens restaurang kan sälja överblivna portioner av dagens lunch till 
ett lägre pris till anställda i stället för att slänga maten.

• I stället för att köpa in kläder till alla anställda, gör det enkelt att låna 
kläder vid behov. Köp textilier av god kvalitet och laga istället för att köpa 
nytt, då ökar livslängden på textilierna. 

• Gör inventeringar! Ofta finns resurserna redan i verksamheten och inköp 
görs i onödan för att det inte finns kontroll på lager och lagerhantering. Se 
över vad som finns i lager och ute i verksamheterna, och utse en ansvarig 
för lagerhantering. It-produkter som datorer och mobiltelefoner kan till 
exempel ofta ligga i byrålådor utan att användas.  

• Undvik att köpa engångsprodukter. Det är ett bra sätt att minska 
konsumtionen och därmed avfallsmängderna. Ett exempel är att ta bort 
skoskydden på till exempel förskolan och uppmuntra besökare att ta av 
sig skorna vid ingången istället. Använd flergångsprodukter som går att 
diska, tvätta och återanvända, till exempel glas, muggar och tallrikar 
vid möten och konferenser.

FÅ UPP FARTEN

FOKUSOMRÅDEN | ALLA KAN GÖRA NÅGOT
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• Starta eller gå med i en bilpool där bilen kan utnyttjas maximalt genom 
att till exempel användas av kommunernas tjänstepersoner på dagen och 
privatpersoner på kvällar och helger. 

• För att minska konsumtionen av produkter som har störst miljöpåverkan, 
upphandla och köp begagnade och rekonditionerade it-produkter. 

• Starta Fritidsbanken i kommunen för utlåning av fritidsprodukter. Fritidsbanken 
är som ett bibliotek med sport- och fritidsutrustning där vem som helst kan 
låna gratis. Fritidsbanken byggs upp med hjälp av insamling av utrustning från 
invånarna.

• Ha flyttrutiner vid omflyttningar mellan kontor och lokaler. När verksamheter 
flyttar går det ofta fort och mycket slängs i onödan. Därför är det viktigt att ha 
rutiner så att möbler och inredning kan återbrukas och återvinnas.  

• Skapa riktlinjer vid evenemang och konferenser för att förebygga avfall. Ställ 
krav på att arrangören ska undvika engångsprodukter, undvika att dela ut 
pennor och block i onödan, ordna med källsortering, och ha ett aktivt 
arbete för att minimera matsvinnet.

Använd Avfall Sveriges metod för att på ett enkelt och systematiskt sätt förebygga 
avfall i verksamheten. Metoden finns beskriven i ”Handbok för att förebygga avfall 
i kommunen - Metod och inspiration”. 

Handboken kan användas av alla verksamheter, stora som små. Arbetet leder 
fram till ett antal konkreta handlingsplaner för att kunna minska avfallet i 
verksamheten, och andra effekter brukar vara minskade kostnader och förbättrad 
arbetsmiljö. 

Metoden har redan använts av ett antal kommuner och verksamheter för att 
minska matsvinn, it-avfall, kemikalier och blöjavfall (på äldreboende). Inom 
Sysavregionen finns möjlighet att få hjälp av en förebyggandecoach och det finns 
erfarenheter att ta del av från de olika kommunerna. 

TOPPA FORMEN

HANDBOK FÖR ATT FÖREBYGGA AVFALL

ALLA KAN GÖRA NÅGOT | FOKUSOMRÅDEN
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En knuff i  
rätt riktning

Att forma en situation så att det 
faller sig naturligt att välja rätt.

På så vis kan vi knuffa försiktigt 
mot mer hållbara beslut.

Med rätt 
styrning kan 
vi påverka

NUDGING
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För att den gemensamma kretsloppsplanens mål ska kunna nås, kommer 
många olika åtgärder att behöva genomföras. Alla kommunens verksamheter 
och bolag måste vara delaktiga i arbetet med den gemensamma 
kretsloppsplanen. För att nå målen, och följa de handlingsplaner som tas 
fram, måste kommunen använda olika styrmedel, verktyg och rutiner.

STYRMEDEL
Administrativa styrmedel används inom flera av indikatorerna, till exempel där kommunen 
ska arbeta med hjälp av sin tillsynsmyndighet, med upphandlingar eller med fysisk 
planering. Fysisk planering är en viktig del i flera av indikatorerna och behövs för 
att skapa förutsättningar för till exempel återbruk, utlåning och delning samt för att 
skapa avfallshantering med god service och arbetsmiljö. Information, kommunikation 
och i vissa fall nudging är också avgörande styrmedel för att hjälpa både kommunens 
invånare, tjänstepersoner och politiker att arbeta för en hållbar utveckling. Ibland kan 
även ekonomiska styrmedel, som till exempel avfallstaxan, användas för att påverka 
kommuninvånarnas beteenden. 

Ordet nudge betyder knuff eller puff. Nudging innebär att försiktigt knuffa människor i en 
riktning som de annars inte skulle ha tagit. Det innebär att forma en situation så det faller 
sig naturligt att välja rätt och på så vis få till en beteendeförändring. En klassisk nudge är 
fotspår som leder till en papperskorg, vilket har visat sig minska nedskräpningen.
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VERKTYG
Förutom att kommunen på olika sätt kan leda kommuninvånarna i rätt 
riktning med hjälp av olika styrmedel, finns det även andra metoder 
och verktyg att använda för att nå önskade resultat och mål. 

KUNSKAP 
I dag finns det ett fokus på miljö som medför att ny kunskap och nya hjälpmedel utvecklas 
i hög takt. För att kunna följa med i utvecklingen och fatta väl understödda och övervägda 
beslut, krävs ständigt ökad kunskapsinhämtning. Den efterfrågade kunskapen finns 
både inom den egna organisationen och utanför, och med dagens digitala teknik är den 
lättillgänglig. Erfarenhet byggs även genom samarbete samt genom att dela kompetens 
och kunskap. Det är lätt att tro att den egna kunskapen är något som alla andra känner till. 
Det som krävs är att alla tar ansvar för att öka kunskapen och att alla vågar fråga efter den 
kompetens som redan finns inom verksamheten. 

SAMVERKAN 
Samverkan är en viktig framgångsfaktor för att nå kretsloppsplanens mål. Ingen kan göra 
allt arbete ensam, utan många olika aktörer måste bidra och arbeta tillsammans. Avfall 
uppstår överallt och genom att alla bidrar från sitt håll och inom sin verksamhet kan 
förändringar ske. För att kunna samverka är det viktigt att hjälpas åt och att dela med 
sig av kunskap, då blir det en win-win-situation för alla inblandade. Genom att samverka 
och jobba tillsammans blir även kompetensen samlad och resultatet av arbetet blir mer 
kostnadseffektivt. Ett gemensamt budskap tas också emot lättare eftersom mottagaren ser 
det i många kanaler samtidigt.

PLANERING 
För att möjliggöra förändringar och genomföra åtgärder krävs god planering. Förutsättningar 
för att nå en hållbar utveckling måste skapas redan i kommunens olika planer och program. 
Har riktningen satts gemensamt blir det lättare att göra handlingsplaner för att nå dit. Några 
exempel är planeringen av staden med översiktsplaner, detaljplaner och bygglovshantering, 
och i det strategiska arbetet med strategier och policys. Finns förutsättningarna är det 
lättare för invånare och tjänstepersoner att göra rätt. Samhällsplanering kräver ett tätt 
samarbete mellan kommunens avdelning för fysisk planering och avfallsorganisationen.

TEKNIKUTVECKLING 
För att nå den gemensamma kretsloppsplanens mål behövs nya idéer, innovationer, 
teknik utveckling och digitala lösningar. Teknik och digitalisering är ett viktigt hjälp-
medel och ett måste för att kunna följa med i dagens samhällsutveckling. Teknik-
utveckling kan ge möjlighet till god service och skapa bättre förutsättningar för både 
tjänste personer och invånare att göra det rätta valet. Digitala hjälpmedel kan bidra 
till att skapa en mer hållbar avfallshantering, till exempel genom digitala plattformar 
som möjliggör att det blir lättare att dela och återbruka. Teknikutvecklingen kan 
också bidra till en hållbar avfallshantering genom att till exempel underlätta 
rutt planering eller utvecklingen av fossilfria och driftsäkra sopbilar.  
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Genomförande  
och uppföljning
För att nå kretsloppsplanens mål måste åtgärdsarbetet vara effektivt och 
resultatinriktat. En viktig framgångsfaktor är att det utförs en kontinuerlig 
uppföljning, där både kommunens förvaltningar, bolag och ansvariga  
politiker efterfrågar resultaten.

GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA KRETSLOPPSPLANEN
Den gemensamma kretsloppsplanen innehåller inte detaljerade eller tidsatta åtgärder 
för att nå målen. På så sätt är det möjligt för respektive verksamhet att arbeta med och 
prioritera olika åtgärder under kretsloppsplanens giltighetstid. 

I kretsloppsplanens bilaga 1 återfinns en förteckning över nämnder eller förvaltningar i 
respektive kommun som är ansvariga för att arbeta med planens mål och indikatorer. 

Kommunen och dess bolag kommer kontinuerligt att arbeta fram handlings  - 
planer, och planer kommer även att tas fram inom den regionala samverkans  - 
gruppen för Sysavs ägarkommuner. 

REGIONAL SAMVERKANSGRUPP 
I Sysavregionen finns en regional samverkansgrupp där huvudfokus är avfallsfrågor. 
I gruppen sitter representanter från ägarkommunerna och Sysav. Representanterna 
från ägarkommunerna är avfallsansvariga eller motsvarande. Gruppen ansvarar för det 
kommunöverskridande gemensamma arbetet med kretsloppsplanen, och Sysav har en 
samordnande roll för att stötta kommunerna i genomförandet av kretsloppsplanen.

Den regionala samverkansgruppen kommer ta fram och besluta om gemensamma 
handlingsplaner för två år i taget, och dessa kommer att uppdateras varje år. I 
handlingsplanerna kommer det att framgå vilka åtgärder som ska genomföras under året 
och vem som är ansvarig för respektive åtgärd. Representanterna i gruppen ansvarar för att 
återkoppla åtgärderna till de som berörs i sina respektive kommuner. 
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KOMMUNALA SAMORDNINGSGRUPPER
Varje kommun ansvarar för att planera och genomföra åtgärder inom alla sina förvaltningar 
och bolag. De fokusgrupper, projektgrupper eller motsvarande som har funnits i 
kommunerna under arbetet med att ta fram kretsloppsplanen, kommer fortsätta att fungera 
som en samordningsgrupp för åtgärdsarbetet under de tio år som kretsloppsplanen gäller. I 
grupperna ska det finnas representanter från kommunens förvaltningar, förbund och bolag. 
Representanterna ansvarar för att återkoppla till sina respektive verksamheter och dess 
chefer. Förslagsvis är kommunens avfallsansvariga person samordningsansvarig i gruppen.  

Den kommunala samordningsgruppen bör minst träffas två gånger per år, varav ett tillfälle 
ska vara öronmärkt åt att följa upp målen och att uppdatera handlingsplanerna. Vid detta  
tillfälle ska kommunens förvaltningschefer, avdelningschefer eller tjänstepersoner med 
mandat att föreslå åtgärder delta. Handlingsplanerna för respektive förvaltning beslutas 
sedan enligt kommunens rutiner.

Varje år ska redovisning ske till ansvariga politiska instanser om hur det går med arbetet 
med kretsloppsplanen och hur kommunen ligger till i förhållande till målen.

KOSTNADER UNDER PLANENS GENOMFÖRANDE
Vissa åtgärder kan genomföras inom ramen för den befintliga budgeten. Andra åtgärder kan 
kräva förstärkning av personalresurser eller ökade drifts- eller investeringskostnader. En del 
av kostnaderna kommer uppstå inom kommunernas respektive avfallsverksamheter medan 
andra kostnader kommer belasta andra verksamheter. Finansiering kan därmed antingen 
ske genom avfallstaxorna eller genom skatten. I många fall förväntas kostnaderna sjunka 
som ett resultat av de åtgärder som genomförs utifrån kretsloppsplanen, till exempel till 
följd av minskade inköp, minskade avfallsmängder, ökat återbruk, ökad materialåtervinning 
och minskad nedskräpning.     
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UPPFÖLJNING AV DEN GEMENSAMMA KRETSLOPPSPLANEN
Alla verksamheter och bolag i kommunen ska arbeta med alla tre målen i den gemensamma 
kretsloppsplanen. Kretsloppsplanen följs sedan upp varje år och vid behov uppdateras 
senast år 2025. Kommunerna och de kommunala bolagen bestämmer själva om de vill följa 
upp sitt eget arbete oftare än så. 

Sysav kommer, med stöd av de avfallsanvariga i respektive kommun, ansvara för 
samordningen och sammanställningen av uppföljningen för de gemensamma åtgärderna 
inom ägarkommunernas regionala samverkansgrupp.

Det är viktigt att kretsloppsplanens mål och indikatorer följs upp tillsammans med 
kommunens övriga mål. Målen och indikatorerna ska följas upp genom kommunens 
digitala uppföljningssystem, eller på något annat sätt om det inte finns ett digitalt 
uppföljningssystem för kommunens målstyrning. Det ska vara tydligt i uppföljningssystemet 
vilka nämnder som är ansvariga för de olika indikatorerna. Utgångsläget är att alla 
indikatorer ska mätas på kommunal nivå, men beroende på ekonomi eller statistisk säkerhet 
kan vissa indikatorer mätas på regional nivå. De som mäts på regional nivå är indikatorerna 
som bygger på enkäter och plockanalyser. 

Kretsloppsplanen bygger på tillitsstyrning och kommunerna bedömer själva vissa 
indikatorvärden. Därför är det viktigt att kretsloppsplanens vägledande kriterier, som är 
kopplade till respektive indikator, framgår i uppföljningssystemet. På så sätt säkerställs att 
alla elva kommuner gör likartade bedömningar.

Många olika typer av underlag kommer att ligga till grund för uppföljningen: avfallsstatistik 
från branschorganisationen Avfall Sveriges databas (Avfall Web), plockanalyser, enkäter 
som går ut till verksamheter och invånare samt statistik och information från berörda 
kommunala verksamheter och bolag.
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AVFALL Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller 
är skyldig att göra sig av med. 

AVFALLSFÖRESKRIFTER kommunens regelverk för avfallshantering.

AVFALLSHIERARKIN EU:s gemensamma prioritering som visar i vilken 
ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör användas för att minimera 
miljöpåverkan.

AVFALLSPLAN Kommunens plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör 
tillsammans med avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. 

AVFALLSTAXA Avgifter som kommunen tar ut för att finansiera hantering av det 
avfall som kommunen ansvarar för.  

ENERGIÅTERVINNING Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning 
för avfallsförbränning eller av gas från organiska ämnen, till exempel i en 
rötningsanläggning för matavfall eller på en deponi.

EU:S PAKET FÖR CIRKULÄR EKONOMI Handlingsplan med åtgärder som 
EU-kommissionen avser vidta under nuvarande mandatperiod. Det 
innehåller också ett förslag om revidering av sex direktiv på avfallsområdet 
(avfallspaketet).

FARLIGT AVFALL Avfall som finns uppräknat i avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
och som har egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt för att inte 
skada levande organismer eller miljön. Farligt avfall som uppkommer i hushåll 
är till exempel färgrester, spillolja, lösningsmedel, bekämpningsmedel, lim och 
kvicksilvertermometrar. Även elavfall från hushåll är farligt avfall. 

Ordlista
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HÅLLBAR UTVECKLING Innebär att ett samhälle fungerar på ett sådant sätt 
att tillgångarna räcker för människor även i framtiden. I den gemensamma 
kretsloppsplanen relaterar hållbarhet till den ekologiska hållbarheten med 
fokus på klimat och miljö.  
 
HÅLL SVERIGE RENT, HSR Är en ideell obunden stiftelse som arbetar för att 
förebygga och motverka nedskräpningen. 

INDEX (ENKÄT) Är en samlad variabel av flera olika komponenter. I den 
gemensamma kretsloppsplanen används skalan 1–100. 

KRETSLOPP Är en cirkulär rörelse som pågår hela tiden. Det finns många olika 
kretslopp och i avfallssammanhang handlar det oftast om materialens kretslopp.

MATAVFALL Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, 
storkök, butiker och livsmedelsindustrin) som inte gått till konsumtion. 
Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis ben, 
kärnor och skal. 

MATERIALÅTERVINNING När man återvinner ett material så att det kan 
användas i nya produkter. 

MATSVINN Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som hade kunnat ätas 
upp om den hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid.

NKI (nöjd kund-index) Är ett nyckeltal i form av ett index för kundnöjdhet, det 
vill säga hur nöjda kunderna är med till exempel ett företag de är kunder hos.

NUDGING Att forma en situation så att det faller sig naturligt att välja rätt.

SVERIGES AVFALLSPLAN OCH AVFALLSFÖREBYGGANDE PROGRAMMET  
”Att göra mer med mindre - Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande 
program 2018-2023”. I planen och programmet beskrivs Sveriges arbete med 
att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i 
enlighet med avfallshierarkin.
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74 ORDLISTA

SVERIGES NATIONELLA MILJÖMÅL Är det nationella genomförandet av den 
ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

SYSAV, SYDSKÅNES AVFALLSAKTIEBOLAG Ägs av 14 skånska kommuner. Burlöv, 
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

RENHÅLLNINGSORDNING Kommunens avfallsföreskifter och avfallsplan utgör 
tillsammans kommunens renhållningsordning.  
Fastställs av kommunfullmäktige.

ÅTERVINNINGSCENTRAL, ÅVC En bemannad central där hushåll kan lämna 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall eller annat återvinningsbart 
avfall. Företag kan lämna motsvarande avfall mot avgift. 

ÅTERVINNINGSSTATION, ÅVS En obemannad station för  
returpapper och förpackningar. 

ÅTERBRUKSCENTRAL En central där möjlighet ges till att skänka, laga, byta eller 
göra om saker som skulle slängts, samtidigt en möjlighet att få information om 
återbruk och resurshushållning.

268



REM
ISS

75KÄLLFÖRTECKNING

RAPPORTER
Andersson, Tova., Matschke Ekholm, Hanna., Fjellander, Liv., Harris, Steve., Ljungkvist, Hanna 
och Zhang, Yuqing. 2018. Dela prylar, yta, bil och tid. Delningsekonomi i kommunerna. Rapport 
Nr B 2311. IVL Svenska Miljöinstitutet.

Gerhardsson, Hanna., Loh Lindholm, Carina., Stenmarck, Åsa och Youhanan, Lena. 2018. 
Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter Utvärdering och arbetsguide baserat på 
erfarenheter från IVL:s lokalanpassningar. Rapport Nr B 2324. IVL Svenska Miljöinstitutet.

Herngren, Erik och Lindén, Daniel. 2018. Kommunernas roll och ansvar i framtidens 
avfallshantering. Rapport 2018:20. Avfall Sverige.

Laurenti, Rafael och Åsa Stenmarck. 2015. Produkters totala avfall - en studie om 
avfallsfotavtryck och klimatkostnad. Rapport Nr B 2444. IVL Svenska Miljöinstitutet.

Miliute-Plepiene, Jurate., Sundqvist, Jan-Olov., Stenmarck, Åsa och Zhang, Yuqing. 2019. 
Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner. Rapport Nr B 2356. IVL Svenska Miljöinstitutet.

Svensson Myrin, Eva. 2018. Samhällstrendernas påverkan på kommunal avfallshantering - Ett 
tio-årigt perspektiv. Rapport 2018:24. Avfall Sverige.

WEBBSIDOR
Statistik om offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten.  
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/  
(Hämtad 2020-01-14).

Vägledning för bygg- och rivningsavfall. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/
Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-rivningsavfall/ (Hämtad 2020-01-14). 

Fakta om matavfall. Naturvårdsverket.  
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Matavfall/ (Hämtad 2020-01-14)

Vanligaste skräpet och var det finns. Håll Sverige Rent. https://www.hsr.se/fakta-om-skrap/
samlade-fakta-om-skrap/vanligaste-skrapet-och-var-det-finns (Hämtad 2020-01-14)

PERSONLIG KOMMUNIKATION 
Svensson Myrin, Eva; konsult Miljö- och Avfallsbyrån. 2019. Intervju 16 oktober.

ILLUSTRATIONER
Ekvall, Tomas och Sundberg, Johan. Profu 2009. Avfallsmängder och materialeffektivitet [Tabell]. 
www.hallbaravfallshantering.se/download/18.75d7780712240e747ea80006647/1350483369861/
Sundberg%20&%20Ekvall.pdf (Hämtad 2020-01-14)

Källförteckning

269



REM
ISS

REM
ISS

76 BILAGEFÖRTECKNING

Bilageförteckning
BILAGA 1: ANSVARSFÖRDELNING INDIKATORER
BILAGA 2: PROJEKTORGANISATION, SAMRÅD OCH REMISS
BILAGA 3: NULÄGESBESKRIVNING 
BILAGA 4: SAMMANSTÄLLNING NEDLAGDA DEPONIER
BILAGA 5: UPPFÖLJNING AV AVFALLSPLANER OCH REGIONAL KRETSLOPPSPLAN 2016-2020
BILAGA 6: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
BILAGA 7: BARNKONSEKVENSANALYS 
BILAGA 8: KOSTNADSANALYS

BILAGA 9: FRAMTIDA AVFALLSMÄNGDER OCH INFRASTRUKTUR

Bilagorna finns på respektive kommuns websida.

GEMENSAM KRETSLOPPSPLAN ANTAGEN: 

KOMMUNFULLMÄKTIGE:
KÄVLINGE | 2020-XX-XX | DNR XXXXX
LOMMA | 2020-XX-XX | DNR XXXXX
SIMRISHAMN | 2020-XX-XX | DNR XXXXX
SJÖBO | 2020-XX-XX | DNR XXXXX
SKURUP | 2020-XX-XX | DNR XXXXX
STAFFANSTORP | 2020-XX-XX | DNR XXXXX
SVEDALA | 2020-XX-XX | DNR XXXXX
TOMELILLA | 2020-XX-XX | DNR XXXXX
TRELLEBORG | 2020-XX-XX | DNR XXXXX
VELLINGE | 2020-XX-XX | DNR XXXXX
YSTAD | 2020-XX-XX | DNR XXXXX

STYRELSE: 
SYSAV | 2020-XX-XX 
ÖKRAB | 2020-XX-XX

270



REM
ISS

77GLOBALA MÅLEN | BAKGRUND

FOTO:  
UR ICAS HISTORISKA ARKIV HOS CENTRUM 
FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA, SIDA 5  
JENNY BAUMGARTNER, SIDA 9 OCH 53  
JASON BLACKEYE, UNSPLASH, SIDA 12 
INEZ ALVAREZ, UNSPLASH, SIDA 19 
GERAN DE KLERK, UNSPLASH, SIDA 22-24 
ANDREAS OFFESSON, SIDA 35 OCH 48 
BANK PHROM, UNSPLASH, SIDA 36 
JAN KOLAR VUI, UNSPLASH, SIDA 41 
JAMES SULLIVAN, UNSPLASH, SIDA 42 
HANS BRAXMEIER, PIXABAY, SIDA 57 
DOMINIK J P WYG, UNSPLASH, SIDA 70

STYLING:  
SANDRA HARALDSEN, SIDA 9

PRODUKTION: 
SYSAV, 2020

271



 

1 
 

  

Antagen av kommunfullmäktige 
20xx-xx-xx 

 
 
 
 
Simrishamns och Tomelilla kommuner  
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Information 
Denna inledning innehåller information som kompletterar avfallsföreskrifterna. 
Inledningen omfattas inte av kommunfullmäktiges beslut om föreskrifter för 
avfallshantering. Den information som finns innan föreskrifternas paragrafer kan 
uppdateras vid behov, utan beslut av kommunfullmäktige.  

Bestämmelser om avfallshantering 
Utöver de här föreskrifterna gäller för Simrishamns och Tomelilla kommuners 
avfallshantering bland annat: 

 Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) 

 Andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken 

 Renhållningstaxa för Simrishamns och Tomelilla kommuner, som är beslutad av 

kommunfullmäktige 

 Arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter som har utfärdats med stöd av 

arbetsmiljölagen 

Ytterligare regler, riktlinjer, instruktioner  
och rekommendationer om avfallshantering 
När nya avfallsutrymmen och hämtningsvägar byggs, ska följande bestämmelser och 
riktlinjer följas: 

 De här föreskrifterna för avfallshantering 
 Arbetsmiljölagen 3 kap. 7 § 
 Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2009:02 och 2012:02)   
 Boverkets byggregler (BFS 2011:6)  
 Motsvarande bestämmelser som kan komma att ersätta ovanstående 

 
Simrishamns och Tomelilla kommuner har en avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan. ”2021-2030”, som beslutas av kommunfullmäktige, och som 
tillsammans med dessa föreskrifter för avfallshantering utgör renhållningsordning för 
Simrishamns och Tomelilla kommuner. I kretsloppsplanen fastställs mål, indikatorer och 
åtaganden för hur avfallets miljöpåverkan ska minska. Planen gäller under 10 år. 
 
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar, 
regler och riktlinjer som ska följas vid dimensionering av avfallsutrymmen och 
hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.  
 
Kommunens avfallsorganisation ger instruktioner om sortering, hur avfall ska lämnas till 
återvinningscentral, placering av kärl med mera. Dessa instruktioner finns bland annat på 
Simrishamns och Tomelilla kommuners hemsida, på skyltar på återvinningscentraler, på 
dekaler på avfallsbehållare och annan insamlingsutrustning samt i tryckt 
informationsmaterial. 
 
Mer information om avfallshantering och sortering av avfall finns på Ökrabs hemsida, 
www.okrab.se och på Sysavs hemsida, www.sysav.se. 
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Information om anmälan och ansökan om undantag enligt avfallsföreskrifterna §§ 51-0 
finns på Ystad Österlenregionens Miljöförbunds hemsida 
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo samt på Ökrabs hemsida, www.okrab.se.  
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Miljöbalkens och avfallsförordningens bestämmelser 
15 kap. 10 § miljöbalken, om avfallshierarkin:  
Avfall ska i första hand förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i 
tredje hand återvinnas på annat sätt och i sista hand deponeras. Avfallet ska därför i 
första hand sorteras så att det blir en resurs som kan återanvändas eller 
materialåtervinnas. Därigenom kan vi spara råvaror och energi.  
 
15 kap. 11 § miljöbalken, om ansvar:  
Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med 
hänsyn till människors hälsa och miljön.  
 
Det är kommunens avfallsföreskrifter som preciserar hur avfallshanteringen ska gå till. 
Syftet är att underlätta återvinning och miljösäker behandling. 
 
15 kap. 26 § och 29 kap. 7 § miljöbalken, om nedskräpning: 
Ingen får skräpa ned utomhus. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned 
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till kan dömas för 
nedskräpning till böter eller fängelse. 
 
27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, om renhållningstaxa: 
Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas. Det brukar kallas att renhållningstaxan får vara 
miljöstyrande.  
 
24 b § avfallsförordningen, om sortering av förpackningar: 
Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall ska sortera ut 
förpackningsavfallet från annat avfall. 
 
24 d § avfallsförordningen, om sortering av returpapper: 
Den som har använt en tidning som blivit hushållsavfall ska sortera ut returpapperet från 
annat avfall. 
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24 e § avfallsförordningen, om borttransport av förpackningar och returpapper: 
Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för insamlingssystemen att transportera 
bort förpackningsavfall och returpapper enligt 45 § förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar och 14 § förordningen (2018:1463) om 
producentansvar för returpapper. Fastighetsägaren får avböja borttransport från 
fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens 
utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. 
 
25 § avfallsförordningen, om el-avfall: 
Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska 
produkter ska sortera ut det och hantera det skilt från annat avfall på ett sätt som 
underlättar återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt. 
 
45 § avfallsförordningen, om eget omhändertagande: 
Den som äger en fastighet där avfall finns och avser att på fastigheten kompostera, eller 
på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall, ska 
anmäla detta till kommunen. 

Producentansvar 
Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens verksamhetsansvar. 
Sådant avfall inkluderar till exempel tidningar, förpackningar, läkemedel, däck, bilar, 
ljuskällor samt batterier och el-avfall, och ska sorteras ut av hushåll och andra förbrukare 
och lämnas i producenternas insamlingssystem.  
 
Kommunerna är, enligt samarbetsavtal med producenterna, ansvariga för att ta emot 
batterier och el-avfall på återvinningscentralerna samt på andra insamlingsställen som 
kommunen hänvisar till. Kommunen kan även utföra fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial, på uppdrag av producenterna. 
 
Kommunens avfallsorganisation ansvarar för att informera om krav och hantering 
avseende förpackningar, returpapper, el-avfall, och bilar. 

Textilier 
I dagsläget finns inget lagkrav om att textilier ska samlas in separat, och det finns inte 
heller någon insamling av trasiga textilier i kommunen ännu. Information om hur textilier 
ska samlas in för att återanvändas eller återvinnas kommer att finnas på www.okrab.se 
och www.sysav.se efterhand som textilinsamlingen utvecklas. 
 
Idag bör textilavfall som kan återbrukas eller återvinnas lämnas till ideella organisationers 
insamling.   
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Döda djur och slaktbiprodukter 
För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar ska döda djur 
och slaktbiprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt ska hanteras enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Större sällskapsdjur lämnas till veterinär, särskild 
djurkremeringsanläggning hos Sysav eller godkänd verksamhet för kremering. Vid 
nedgrävning av större djur, till exempel hästbegravning, ska kommunens 
tillsynsmyndighet kontaktas enligt 12 § förordningen (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter. På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om hur denna typ av 
avfall ska hanteras. 

Avfall från fettavskiljare 
Utformning och skötsel av fettavskiljare ska uppfylla krav enligt svensk standard SSEN 
1825-1 och SS-EN 1825-2 samt medge provtagning. Ytterligare regler finns i kommunens 
ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggning). 

Undantag, myndighetsbeslut och överklagande 
Om det finns särskilda skäl kan fastighetsinnehavare ansöka om undantag från kraven i 
avfallsföreskrifterna. Tillsynsmyndigheten fattar som första instans beslut i alla ärenden 
gällande dessa föreskrifter. Om fastighetsinnehavaren inte är nöjd med beslutet kan detta 
överklagas.  
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§§ 3-11 Ansvarsfördelning 
Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn  
3 § Ökrab ansvarar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken. Ökrab har särskilt ansvar för att samla in och transportera hushållsavfall som 
utgörs av farligt avfall till en behandlingsanläggning. Den hantering av avfall som 
kommunen ansvarar för utförs av Ökrab och dem som Ökrab anlitar för ändamålet. 
 
4 § Ystad Österlenregionens Miljöförbund sköter tillsynen av avfallshanteringen enligt 15 
kap. miljöbalken och enligt de här föreskrifterna meddelade med stöd av miljöbalken. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare 
5 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfallshanteringen gentemot kommunen. 
Fastighetsinnehavarens ansvar enligt de här föreskrifterna ska i samma utsträckning 
gälla nyttjanderättshavaren. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att informera den eller de som bor på eller är 
verksamma inom fastigheten om reglerna för avfallshantering. 
 
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller 
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till kommunens avfallsorganisation.  
  

§ 1 Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ 
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för 
avfallshantering i Simrishamns och Tomelilla kommuner.  

§ 2 Ikraftträdande 
2 § Dessa föreskrifter träder i kraft den 20XX-XX-XX då tidigare beslutade 
föreskrifter Dnr 2016/58 samt KS 2016/162 upphör att gälla. 

Alla ord som är 
understrukna förklaras i 

bilaga 1 tabell 1.   
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Betalning 
6 § Avgift ska betalas, enligt kommunens renhållningstaxa, för insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
7 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommunens 
insamlingssystem om inte annat anges i de här förskrifterna. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
8 § Hushållsavfall från verksamheter ska hämtas av kommunens avfallsorganisation. 
För sådant avfall gäller §§ 3-0 om inte annat anges i de här föreskrifterna. 

Uppgiftsskyldighet  
9 § Den som inom kommunen bedriver en yrkesmässig verksamhet, som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran lämna uppgifter om avfallet till kommunens 
avfallsorganisation. Det ska vara uppgifter som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning, inklusive vilken typ av avfall det rör sig om, sammansättning, mängd 
och hantering. 
 
Den som är innehavare av en hamn ska enligt 24 § avfallsförordningen lämna uppgifter 
till kommunens avfallsorganisation om behovet av avfallshantering enligt 23 § 
avfallsförordningen.  

Åtgärder om föreskrifterna inte följs 
10  § Om de här föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt 
emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare har kommunens 
avfallsorganisation rätt att inte utföra ordinarie hämtning.   
 
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen kostnadsfritt 
vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller vid en beställd extrahämtning mot avgift enligt 
renhållningstaxan.  
 
För avfall från små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska extrahämtning 
beställas efter att felet rättats. 
 
11  § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljö om avfallet lämnas, har kommunens avfallsorganisation rätt att hämta 
avfallet på annat sätt än ordinarie hämtning, mot särskild avgift enligt kommunens 
renhållningstaxa. Vid upprepade fel kan kommunens avfallsorganisation ändra 
abonnemanget. 
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§ 12 Ny- och ombyggnation 
12  § Bygglovshandläggare och kommunens avfallsorganisation ska kontaktas så tidigt 
som möjligt inför ny- och ombyggnation, större renovering av avfallsutrymme samt 
installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 
Detta ska ske tidigt i planeringsskedet för samråd om placering och utformning. Inför 
installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar ska 
tillsynsmyndigheten även kontaktas, som handlägger anmälningar och ansökningar 
gällande avlopp. Inför installation och anläggande av fettavskiljare ska VA-huvudman 
även kontaktas. 
 
Vid utformning och placering av utrymmen och anläggningar ska hänsyn tas till vad som 
utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar 
ska anpassas till den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken 
anläggning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet 

 

  

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  

§§ 13-16 om avfallsutrymme 

§§ 17-21 om anläggning och installation 

§§ 22-27 om hämtningsplats och dragväg 

§§ 28-31 om transportvägar  

§§ 32-40 om åtgärder inför hämtning och införskaffande av behållare med mera 
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§§ 13-21Utrymmen, installation och anläggande 
Utformning av avfallsutrymmen 
13  § Avfallsutrymmen ska svara mot fastighetens behov av förvaring, källsortering och 
borttransport av avfall. Avfallsutrymmena ska vara väl tilltagna, med marginal för 
förändringar av hur fastigheten används eller förändrade krav på sortering.  
 
14  § När en fastighet använder kärl ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl för 
att de ska kunna hanteras. Gången mellan rader av kärl ska vara fri och minst 1,5 meter 
bred. Mellan varje kärl ska det vara minst 6 cm på vardera sida. Kärlet skall vara placerat 
med hjul och handtag från vägg i miljöhuset.
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16 § Kommunens avfallsorganisation och dem som kommunens avfallsorganisation 
anlitar för ändamålet ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där avfall hämtas. 
Nycklar, portkoder och dylikt ska fastighetsinnehavaren förse kommunens 
avfallsorganisation med, i den omfattning organisationen önskar. Ändringar ska utan 
anmaning meddelas kommunens avfallsorganisation. 

15 § Avfallsutrymmen ska: 

 Placeras och utformas så att personer som ska lämna avfall eller personal som 
ska hämta avfall inte riskerar att skadas. 

 Placeras så att avfall inte transporteras genom utrymmen där livsmedel hanteras 
när avfall ska hämtas från avfallsutrymmet till hämtningsfordonet. 

 Ha god belysning i rum för kärl och andra behållare samt utanför 
avfallsutrymmen. Belysningen ska placeras så att den inte kan skymmas av 
dörrar eller portar. 

 Ha dörrar med uppställningsanordning som enkelt kan aktiveras. 

 Kunna lämnas utan nyckel.  

 Inte ha trappsteg, trösklar eller liknande.  

 Vara tydligt skyltat utifrån med att det är ett avfallsutrymme. 

 Vara tydligt skyltade med vilken typ av avfall som ska läggas i respektive 
behållare. Fastighetsinnehavaren ansvarar för skyltning och att informationen är 
tydlig både för de som lämnar avfall och för hämtningspersonal. 
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Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare 
17 § När hämtning ska ske med slamsugningsfordon ska avstånd mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och anslutningspunkten för tömning vara mindre än 20 meter, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag. Höjdskillnaden mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om 
det inte finns särskilda skäl för undantag. 
 
18  § Anläggningen ska vara försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med 
hänsyn till anläggningens konstruktion och placering. Den ska vara tillsluten på ett 
barnsäkert sätt, men enkel att öppna för den som ska tömma.  
 
Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med anslutningsanordning som är 
godkänd av kommunens avfallsorganisation och som är anpassad till de 
insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
 
19  § En anläggning som tas ur bruk för att anslutas till kommunalt avloppsnät, eller annan 
godkänd avloppsanläggning, ska sluttömmas. Fastighetsinnehavaren ska så snart som 
möjligt efter att VA-huvudmannen har godkänt anslutningen till kommunalt avloppsnät, 
eller annan godkänd avloppsanläggning, beställa sluttömning från kommunens 
avfallsorganisation.  
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Underjordsbehållare, andra bottentömmande  
behållare och filterkassett/säck 
20  § Vid installation ska behållaren eller anläggningen utformas så att den är åtkomlig för 
fordon utrustat med kran. Det gäller underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, anläggning med fosforfilterkassett eller anläggning med säck för filtermaterial. 
 
Behållaren eller anläggningen ska installeras så att avståndet mellan hämtningsfordonets 
centra och behållarens centra är högst 6 meter. Gränsen på 6 meter gäller för behållare 
som väger högst 1 000 kilogram. Om behållare väger högst 500 kilogram är 10 meter 
godkänt.  
 
Den fria höjden ska vara minst 12 meter över kranfordonet. Det ska också vara minst 
samma fria höjd mellan platsen där kranfordonet stannar och behållaren eller 
anläggningen.  
 
21 § För att avfall i underjordsbehållare ska kunna transporteras bort ska behållaren vara 
försedd med tömningsanordning som är godkänd av kommunens avfallsorganisation, och 
anpassad till de insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
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§§ 22-31 Hämtningsplats, drag- och transportväg 
Hämtningsplats och dragväg 
22 § Hämtning av hushållsavfall sker:  
 

- vid gata/väg som är farbar enligt §§ 28-30, 
- vid plats som är överenskommen med kommunens avfallsorganisation eller  
- vid en plats som är anvisad av kommunens avfallsorganisation.  

 
Kommunens avfallsorganisation anvisar plats. 
 
23 § Vid extraordinära händelser, till exempel vid snöoväder, ska fastighetsinnehavaren 
vid behov lämna hushållsavfall på en uppsamlingsplats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. 
 
24 § Kärlet eller kärlen ska placeras så att god arbetsmiljö och trafiksäkerhet kan uppnås. 
Kärl ska till exempel placeras så att hämtningsfordonet inte är skymt vid tömning, av till 
exempel ett backkrön eller en kurva. Kärl för ska vara placerat med hjul och handtag mot 
väg/gata vid en väg som är farbar enligt § 28-30, eller vid överenskommen plats. 
 
25 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara belägen ut till gata 
eller väg så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. När 
hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras 
avgift för dragväg enligt kommunens renhållningstaxa. Maximalt tillåtna dragväg är 30 
meter om det inte finns särskilda skäl för undantag. Dragväg för kärl avsett för 
trädgårdsavfall är inte tillåten. Det kan finnas olika hämtningsplatser för olika sorters 
avfall som uppkommer inom samma fastighet men kärl för rest- och matavfall ska stå intill 
varandra vid tömning om inte annat överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation. 
 
26 § Vid tömning av små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare där 
hämtningsfordonet inte kan köras intill anslutningspunkten, debiteras en avgift för 
dragväg för slang enligt kommunens renhållningstaxa. 
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27 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att dragvägen mellan behållaren eller 
tömningsanslutningen och platsen där hämtningsfordonet stannar uppfyller följande krav: 
 

- Dragvägen ska hållas fri från hinder (ex stängda grindar), röjas från snö och 
hållas halkfri i sådan utsträckning att personalen kan gå och flytta kärl eller slang 
utan svårighet. Dragvägen ska ha belysning. Det gäller både vid tömning av kärl 
och när slang dras till små/enskilda avloppsanläggningar och, fettavskiljare. 
 

- Dragväg för tömning av kärl ska vara jämn, plan och hårdgjord. Gräs- och 
singelbeläggning godkänns ej. Dragvägen ska vara utan trösklar och trappsteg. 
Passager ska vara anpassade till de kärl som används vid fastigheten. 
Dragvägen bör inte luta. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 

-   och ska inte överstiga 1:12. 

Transportväg 
28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till platsen där 
hämtningsfordonet stannar är farbar. 
 
Om transportvägen utgörs av en enskild väg ska den vara dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle. Vägen ska vara anpassad för de 
hämtningsfordon som normalt används i kommunen.  
 
29 § Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt och det ska inte finnas utstickande 
grenar och andra hinder. Transportvägen ska också röjas från snö och vara halkfri. 
Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den 
fria höjden eller på den fria bredden.  
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Transportvägen ska vara minst 3,5 meter bred om vägen inte är enkelriktad. Om bilar får 
parkeras längs vägen så ska den vara bredare.   
 
Transportvägen ska klara tyngden av de hämtningsfordon som normalt används (11 ton). 
 
30 § Om hämtningsfordonet behöver vända ska det gå att göra på ett trafiksäkert sätt. Av 
säkerhets- och arbetsmiljöskäl ska backning med hämtningsfordonet i största möjliga 
mån minimeras. Backning bör inte förekomma annat än i undantagsfall, och då endast 
korta sträckor till exempel i syfte att vända. Backning ska särskilt undvikas intill gång- och 
cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, skolor, förskolor eller äldreboende. 
Fastighetsinnehavare med enskild väg eller tomtmark, som utnyttjas vid hämtning av 
hushållsavfall, ska upprätta en vändplats som är utformad som en vändplan eller en 
trevägskorsning. Vändplatsen ska ha en radie på minst 9 meter.  
 
31 § Om en farbar transportväg inte kan upprättas, eller det av andra skäl såsom 
exempelvis arbetsmiljö- eller säkerhetsskäl inte bedöms möjligt att hämta avfallet på 
fastigheten, ska avfallet lämnas på en plats som har överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation eller anvisas enligt § 22. 
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§§ 32-38 Åtgärder inför hämtning 
Tömning av kärl, container eller säck  
32 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation så 
att hämtning kan ske med de insamlingsfordon som används och så att hämtningen 
underlättas. Behållare ska vara uppställda i markplan om fastighetsinnehavaren inte har 
kommit överens om annat med kommunens avfallsorganisation. Kärl ska placeras och 
vändas så att de kan tömmas med en baklastande bil. Kärlet skall vara placerat med hjul 
och handtag mot väg/gata där hämtningsfordonet stannar. Se även anvisningar från 
kommunens avfallsorganisation för ytterligare information. 
 
33 § Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtningsdagen, om 
fastighetsinnehavaren inte har kommit överens om annat med kommunens 
avfallsorganisation.  
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att behållare står upprätt och inte hindrar 
gående, cyklister eller andra trafikanter. 
 
34 § Behållare får inte fyllas så mycket att den inte kan stängas 
helt. Den får inte heller vara så tung att arbetsmiljökraven inte 
uppfylls eller att det blir svårt att flytta den. Kärl får inte vara 
fastlåsta när avfallet ska hämtas, band med cykelstropp eller 
liknande accepteras. När flera kärl står tillsammans ska utrymmet 
framför och mellan kärlen vara så stort att de lätt kan dras ut och 
ställas tillbaka. Det får inte ligga föremål på behållaren vid 
hämtningstillfället. Det bör inte heller finnas snö eller is på locket. 
Locket får inte vara fastspänt eller låst med annat lås än ett som 
kommunens avfallsorganisation tillhandahåller.  
 

 

289



 

12 
 

Tömning av små/enskilda avloppsanläggningar och  
fettavskiljare 
35 § Innan tömning ska fastighetsinnehavaren se till att anläggningen är förberedd för 
tömning med det fordon som används. 
 
Kommunens avfallsorganisation har rätt att lämna kvar vattenfasen vid tömning av 
slamavskiljare. Det gäller när det tillämpas avvattningsteknik vid tömning av 
avloppsanläggning. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning. I god tid innan tömning ska fastighetsinnehavaren 
förse kommunens avfallsorganisation med skriftliga och tydliga instruktioner för tömning. 
Instruktionerna ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När det saknas 
instruktioner har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra ordinarie tömning och 
debitera framkörningsavgift enligt kommunens renhållningstaxa. 
 
36 § Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga inför 
tömning. När anläggningen ligger utanför fastigheten, eller det är oklart vilken fastighet 
anläggningen tillhör, ska anläggningen vara markerad med skyltar som visar vilken 
fastighet den hör till. Anläggningar som kan vara svåra att hitta ska märkas ut tydligt inför 
tömning.  
 
37 § Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om det inte finns särskilda skäl för undantag. Om 
brunnen eller tanken öppnas genom att locket dras åt sidan får locket väga högst 35 kg, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag.  
 
38 § Inför hämtning ska fastighetsinnehavaren se till att fosforfilterkassett, eller annan 
flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, placeras inom det 
tillåtna avståndet som anges i § 20. Fastighetsinnehavaren ska också koppla loss 
anslutningar inför hämtning så att det går att lyfta fosforfilterkassetten eller säcken med 
filtermaterial. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska gå att suga upp med slamsugningsfordon. När det behövs ska 
fastighetsinnehavaren tillföra vatten eller lösgöra filtermaterialet så att det kan sugas upp. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska fastighetsinnehavaren se till att 
anläggningen får nytt filtermaterial innan anläggningen används igen.  
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§§ 39-45 Införskaffande, ägande och skötsel 
Införskaffande och ägande av behållare,  
anordning och anläggning 
39 § I kommunen får endast de behållare som anges i renhållningstaxan användas, och 
som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i kommunen.  
 
Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare och det hämtningsintervall som 
motsvarar fastighetens behov. Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms 
i behållare med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om ändringar av 
antal behållare, storlek på behållare och intervall för hämtning.   
 

40§ Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens 
avfallsorganisation ägs av kommunens avfallsorganisation.  

Säck och säckställ tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation.  

Container införskaffas och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.  

Underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare införskaffas och ägs 
av kommunens avfallsorganisation eller av fastighetsinnehavaren.  

Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare införskaffas och ägs av 
fastighetsinnehavaren. Kvarn för matavfall tillåts inte. 

Underjordsbehållare samt andra behållare och anordningar för avfallshantering 
ska godkännas av kommunens avfallsorganisation innan installation. 
Fastighetsinnehavare ansvarar för och bekostar installationerna. 
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Skötsel av behållare, anordning och anläggning 
41 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att kraven på god arbetsmiljö 
ska uppfyllas och för att risken för skada eller olycksfall ska minimeras. Det är även viktigt för 
funktionen och för att undvika buller, lukt, skadedjur med mera. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar underhåll och service för 
anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshanteringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla behållare som 
fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än kommunens avfallsorganisation 
eller de som anlitas för ändamålet. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små/enskilda avlopp och 
fettavskiljare sköts och att åtgärder vidtas, så att anläggningen har god funktion och att 
små/enskilda avloppsanläggningar har god slamkvalitet. 
 
43 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid nedskräpning och 
tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller vid annan plats där behållare som hör 
till fastigheten står. Missköts rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör 
efter att ha fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behållaren. 
Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad i enlighet med renhållningstaxan i 
kommunen. 
 
44 § Behållare får inte ändras, byggas om eller på annat sätt skadas. Om en behållare 
som tillhör kommunens avfallsorganisation eller de som anlitas för ändamålet behöver 
repareras efter något sådant har kommunens avfallsorganisation rätt att debitera 
fastighetsinnehavaren kostnaden för det. Kommunens avfallsorganisation ansvarar dock 
för byte eller reparation av kärl på grund av normalt, vardagligt slitage, eller skada som 
uppstått i samband med tömningen.  
 
När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll på behållare eller göra ett byte 
ska behållaren vara tillgänglig. 
 
45 § Fastighetsinnehavare får inte byta kärl eller flytta kärlen mellan olika 
hämtningsadresser. Alla sådana förändringar görs i samråd med kommunens 
avfallsorganisation. Varje kärl är uppmärkt för en specifik tjänst och till en specifik 
hämtningsadress.  
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§§ 46-47 Hämtningsområde  
och hämtningsintervall 
46 § Simrishamns och Tomelilla kommuner utgör ett hämtningsområde. 
 
47  § Hämtning av hushållsavfall ska ske med intervall enligt tabell 1 och tabell 2 i bilaga 
2. Alternativen för dessa intervall och tjänster finns i kommunens renhållningstaxa. 
Hämtningen sker normalt måndag till fredag. Kommunens avfallsorganisation eller de 
som anlitas för ändamålet meddelar i vilken ordning hämtning sker. Avfallet ska 
transporteras bort så ofta att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§§ 48-50 Sortering, emballering och överlämning 
48 § I behållare och avfallsutrymme får bara sådant avfall läggas som behållaren eller 
utrymmet är avsett för. Hämtning av löst avfall som ligger på golvet eller marken ingår 
inte i kommunens ansvar så länge det inte är fråga om grovavfall. Fastighetsinnehavaren 
ansvarar för att det inte finns fel slags föremål i avfallet som hämtas. För att materialet 
ska kunna återvinnas behöver det vara så rent från andra material som möjligt.  
 
49 § Avfall får inte packas så hårt i behållare att den blir svår att tömma. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallet lossnar när behållaren töms, att avfallet 
inte har fastnat eller frusit fast.  
 
50 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter är ansvariga för att sortera, 
emballera, hålla isär och överlämna avfall enligt Tabell 1. Avfall ska vara väl emballerat så 
att det inte uppstår någon skada, något arbetsmiljöproblem eller någon annan olägenhet 
för människors hälsa eller miljön.  
 
Fastighetsinnehavaren ska se till att de som bor eller verkar på fastigheten kan sortera ut 
och hålla avfallsfraktioner åtskilda enligt Tabell 1. Avfall som kan återanvändas ska i 
första hand sorteras som återbruk och lämnas till en återvinningscentral om denna 
möjlighet finns, eller till någon second-hand-verksamhet. 
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Tabell 1 Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning. 

Bygg- och rivningsavfall 

Beskrivning och exempel 

Bygg- och rivningsavfall är avfall som 
uppkommer vid nybyggnation, 
renovering, ombyggnation eller rivning 
av byggnader, eller som uppstår vid 
anläggningsarbete i trädgård. 

Emballering och överlämning 

Hushåll får lämna små mängder bygg- och 
rivningsavfall till en återvinningscentral. Det ingår 
inte i kommunens ansvar att samla in eller 
omhänderta bygg- och rivningsavfall från större om- 
eller nybyggnationer. 

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt 
avfall, till exempel eternit som innehåller asbest. 
Sådant avfall måste hanteras enligt regler för farligt 
avfall. Asbest ska förpackas före överlämning. 

El-avfall, ljuskällor och batterier 

Beskrivning och exempel 

El-avfall är allt som drivs med sladd 
eller batteri, till exempel tv-apparater, 
datorer, telefoner, dammsugare, 
tvättmaskiner och vattenkokare. 

Ljuskällor är till exempel glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör.  

Batterier är både småbatterier och 
blybatterier/bilbatterier.  

El-avfall, ljuskällor och batterier 
omfattas av producentansvar. 

Emballering och överlämning 

El-avfall, ljuskällor, batterier kan lämnas till en 
återvinningscentral.  

Hushåll får lämna småelektronik, små ljuskällor och 
småbatterier i skåpet ”Samlaren”. 

Hushåll får lämna el-avfall, batterier och ljuskällor till 
Farligt Avfall-bilen.  

Småbatterier kan lämnas i batteriholk som finns på 
de flesta återvinningsstationer. 

 

Farligt avfall 

Beskrivning och exempel 

Farligt avfall är sådant avfall som finns 
uppräknat i avfallsförordningen och 
som har egenskaper som gör att det 
måste hanteras särskilt för att inte 
skada levande organismer eller miljön. 
Exempel är färg, lack- och limrester, 
lösningsmedel, sprayburkar, 
rengöringsmedel, bekämpningsmedel 
och syror. 

Emballering och överlämning 

Farligt avfall från hushåll kan lämnas till en 
återvinningscentral, eller annan plats som 
kommunens avfallsorganisation hänvisar till. Avfallet 
ska sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. 
Vissa typer av farligt avfall kan även lämnas till 
Farligt Avfall-bilen. Större mängder tillfälligt avfall 
kan även hämtas efter beställning enligt taxa 
beslutad av den som anlitas för ändamålet 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgifter om 
innehåll eller lämnas i uppmärkt, väl försluten, 
behållare.  

Farligt avfall för separat borttransport från 
fastigheten ska lämnas enligt instruktioner från 
anlitad för ändamålet och ska vara märkt med 
uppgifter om innehåll.  

Olika typer av farligt avfall får inte blandas inom 
samma kolli eller i samma flaska. 
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Fosforfiltermaterial 

Beskrivning och exempel  

Fosforfiltermaterial är ett material med 
hög kapacitet för fosforbindning och 
som används i små/enskilda 
avloppsanläggningar för att avskilja 
fosfor från avloppsvatten. 

Emballering och överlämning 

Fosforfiltermaterial hanteras normalt i filterkassett 
eller lösvikt och ska vara förpackat eller tillgängligt 
så att det kan hämtas med ett fordon som är utrustat 

med kran eller suganordning. 

Förpackningar och returpapper 

Beskrivning och exempel 

Förpackningar är en produkt tillverkad 
för att skydda, hantera, leverera och 
presentera en vara. Förpackningar som 
avses här är gjorda av papp, papper, 
kartong, wellpapp, hård- och mjukplast, 
glas, metall eller aluminium. 

Returpapper är tidningar, tidskrifter, 
direktreklam, kataloger och liknande 
produkter av papper. Kuvert är inte 
returpapper bland annat eftersom 
klistret på kuvert är ett problem vid 
återvinningen. 

Producentansvar gäller för 
förpackningar och returpapper. 

Emballering och överlämning 

Avfallet får inte emballeras i annat materialslag.  

Förpackningar och returpapper kan även lämnas till 
återvinningsstation eller i annat insamlingssystem.  

 

Grovavfall 

Beskrivning och exempel 

Grovavfall är hushållsavfall som är 
tungt eller skrymmande, eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i kärl eller säckar, 
till exempel trasiga möbler, cyklar och 
barnvagnar.  

Fasta installationer, till exempel 
värmepump, element, oljetank och 
inbyggda garderober, är inte grovavfall. 

 

Emballering och överlämning 

Grovavfall ska lämnas till en återvinningscentral, 
eller till annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till, och sorteras enligt 
instruktioner på plats. 

Fastighetsinnehavare och hushåll får själva 
transportera grovavfall till återvinningscentral. All 
övrig transport av grovavfall från fastighet ska 
utföras genom kommunens försorg.   

Grovavfall kan hämtas av kommunens 
avfallsorganisation vid fastigheten efter beställning 
enligt renhållningstaxan.  

Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
enligt instruktioner och ska vara märkt så att det 
tydligt syns att det är grovavfall. Avfall som hämtas 
från en fastighet ska kunna hanteras av en person 
och får väga max 25 kg per kolli. Det gäller inte 
vitvaror avsedda för hushållsbruk. 
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Latrin 

Beskrivning och exempel 

Blandning av urin och exkrementer från 
människor. 

Emballering och överlämning 

Latrin komposteras på den egna fastigheten, efter 
ansökan enligt § 55.  

 

Läkemedel  

Beskrivning och exempel 

  Medicin och liknande för människor 

Emballering och överlämning 

  Lämnas på Apotek 

Matavfall 

Beskrivning och exempel 

Matavfall är allt biologiskt nedbrytbart 
avfall som utgörs av hushållsavfall och 
som uppstår i livsmedelshantering. Det 
är avfall från hushåll, restauranger, 
storkök, butiker och liknande.  

Emballering och överlämning 

Matavfall läggs i avsedda matavfallspåsar som 
tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation och 
sedan i behållaren för matavfall. Det är även möjligt 
att kompostera matavfall på den egna fastigheten. 
Kompostering av matavfall ska anmälas enligt § 54. 

Matfetter (flytande) och frityroljor 

Beskrivning och exempel 

Matfetter och frityroljor är allt flytande 
fett som används i samband med 
matlagning.  

Emballering och överlämning 

Matfetter och frityroljor lämnas i genomskinliga, 
uppmärkta, behållare med tättslutande lock. 

Lämnas till en återvinningscentral eller annan plats 
som kommunens avfallsorganisation hänvisar till. 
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Restavfall 

Beskrivning och exempel 

Restavfall är det hushållsavfall som 
kvarstår när allt annat avfall (matavfall, 
farligt avfall, förpackningar, returpapper, 
el-avfall och annat avfall som omfattas 
av producentansvar) har sorterats ut. 
Följande avfall räknas inte heller som 
restavfall: grovavfall, trädgårdsavfall, 
slam eller filtermaterial från 
små/enskilda avloppsanläggningar. 

Exempel på restavfall är diskborstar, 
blöjor, utslitna skor eller 
dammsugarpåsar. 

 

Emballering och överlämning 

Restavfall lämnas i behållaren för restavfall. 

Restavfall ska läggas i påse eller emballage av 
lämpligt material och storlek. Påsen eller emballaget 
ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Dammande avfall ska hanteras och emballeras på 
sådant sätt att avfallet inte kan förorsaka störningar i 
omgivningen. Avfallet läggs därför överst i 
behållaren. 

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så att 
det inte fattar eld, och sedan emballeras ordentligt.  

Stickande och skärande avfall, till exempel trasigt 
glas och porslin, ska förpackas i ett skyddande hölje 
så att ingen kan skadas.  

Små sällskapsdjur, som inte är större än exempelvis 
ett marsvin, och mindre mängder avfall från 
husbehovsjakt kan lämnas i behållare för restavfall. 
Det måste vara väl förpackat och det får inte 
förekomma någon misstanke om smitta.  

Sprutspetsar och kanyler 

Beskrivning och exempel 

Förbrukade sprutspetsar och kanyler.  

Emballering och överlämning 

Förbrukade sprutspetsar och kanyler ska läggas i 
särskilda behållare som hämtas i förväg på apotek 
och även lämnas där.  
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* Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, glas, metall och plast samt 
returpapper (tidningar), bilbatterier (blybatterier), småbatterier (om kasserade produkter innehåller 
lösa batterier ska dessa plockas ur, är batterierna inbyggda i produkten hanteras den som avfall från 
elektriska och elektroniska produkter), lågenergilampor, LED-lampor, lysrör och andra ljuskällor, 
övrigt el-avfall, däck, läkemedel och annat avfallsslag som enligt förordning kan komma att omfattas 
av producentansvar. 

 

  

 

 

 

 

Trädgårdsavfall 

Beskrivning och exempel 

Trädgårdsavfall är komposterbart avfall 
som uppstår vid normalt bruk av 
trädgård. 

Emballering och överlämning 

Trädgårdsavfall lämnas till en återvinningscentral, 
eller annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. Det går även att 
teckna abonnemang för insamling av trädgårdsavfall 
vid fastigheten under delar av året. Avfallet läggs 
löst i behållare för trädgårdsavfall. 

Sten, jord och grus, grövre grenar, rotklumpar, 
stammar och stubbar ska lämnas till en 
återvinningscentral enligt instruktioner från den som 
anlitas för ändamålet, för närvarande Sysav.  

Invasiva arter och smittade växtmaterial får inte 
läggas bland trädgårdsavfall, utan ska förpackas och 
lämnas till återvinningscentralen enligt instruktioner 
från den som anlitas för ändamålet, för närvarande 
Sysav. 

Övrigt avfall som omfattas av producentansvar 

Beskrivning och exempel  

Till exempel däck och läkemedel. 

Emballering och överlämning  

Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt 
mottagarens instruktioner. 
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§§ 51-0 Undantag 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
51 § När det finns särskilda skäl kan undantag från de här föreskrifterna göras. Det får dock inte 
medföra risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från de här föreskrifterna ska göras av fastighetsinnehavaren. 
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och adresseras till den instans som är behörig att pröva 
ärendet, se tabell 2. Utöver de villkor för undantaget som anges i de här föreskrifterna kan villkor 
anges i beslutet från prövande instans. 
 
Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift både för att pröva anmälan eller ansökan, och för tillsyn. 
 
Godkända undantag upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om förutsättningarna för undantaget förändras eller inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperioden som anges i beslutet från beslutande instans  
- efter tidsperioden som framgår av §§ 54-0

  

299



 

22 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2  Sammanställning över undantag och vilken instans som prövar olika ärenden. 

  

ÄRENDE HÄNVISNING 
PARAGRAF I 
FÖRESKRIFTERNA 

ANMÄLAN ELLER ANSÖKAN 
OCH PRÖVANDE INSTANS 

Eget omhändertagande av 
trädgårdsavfall 

§ 53 Ingen anmälan eller ansökan 
krävs 

Eget omhändertagande av 
matavfall 

§ 54 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
toalettavfall 

§ 55 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av restavfall 

§ 56 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från små/ enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 57 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av avfall från 
minireningsverk 

§ Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Kompostering slam – 
små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 0 

 

Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Gemensamma 
avfallsbehållare – delade 
kärl 

§ 0 Anmälan till avfallsansvarig 
nämnd 

Gemensamhetslösning § 0 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
rest/matavfall 

§ 0 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar 

§ Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Undantag från skyldigheten 
att överlämna hushållsavfall 
till kommunen 

§ 0 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

300



 

23 
 

Kompostering och annat eget omhändertagande av 
hushållsavfall 
Innehåll i anmälan eller ansökan 
52 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall ska alltid innehålla 
följande uppgifter: 
 

- vilka avfallsslag det rör sig om  
- de beräknade avfallsmängderna 
- behandlingsmetod 
- information om omgivning och eventuellt andra relevanta förutsättningar  
- eventuell övrig relevant information för bedömning  
- vilken tidsperiod det gäller 

 
Trädgårdsavfall 
53 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 
 
Trädgårdsavfall är olämpligt att elda inom tätbebyggt område. Eldning av trädgårdsavfall 
regleras i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
Matavfall 
54 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens matavfall inom 
fastigheten, ska det anmälas till tillsynsmyndigheten. Det ska göras senast 6 veckor före 
den tidpunkt då fastighetsinnehavaren avser att påbörja komposteringen. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurssäker behållare som är avsedd för 
ändamålet. Kompostjorden som skapas ska kunna användas på den egna fastigheten. 
Både kompostering och användande av kompostjord ska ske utan risk för olägenheter 
eller näringsläckage. Egen transport av matavfall är inte tillåten enligt miljöbalken. 
 
Fastighetsinnehavare som har anmält kompostering av matavfall till  tillsynsmyndigheten 
kan också ansöka till  tillsynsmyndigheten om undantag från hämtning av matavfall. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut.  
 
 
Toalettavfall eller avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
55 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall eller 
avfall från små/enskilda avloppsanläggningar inom fastigheten ska ansökan om det 
lämnas till tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompostering påbörjas. Ansökan 
kan godkännas om kompostering sker i avsedd anläggning på fastigheten och om 
materialet används som jordförbättringsmedel inom fastigheten. Undantaget börjar inte 
gälla förrän  tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Ansökan om omhändertagande av toalettavfall med egen anläggning ska, utöver vad 
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som anges i § 52, innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Önskas 
förnyelse efter detta måste en ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått 
ut. 
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Förlängt hämtningsintervall 
Restavfall 
56 § Restavfallet kan hämtas med förlängt hämtningsintervall under förutsättning att: 

 Fastighetsinnehavaren komposterar allt matavfall som uppkommit i hushållet och 
har anmält detta till tillsynsmyndigheten enligt § 54 

 Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 
 
Anmälan om förlängt hämtningsintervall ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 6 
veckor före den tidpunkt då fastighetsinnehavaren avser att undantaget skall börja gälla. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas 
kommunens avfallsorganisation. 
 
Förlängt hämtningsintervall kan medges till vartannat ordinarie hämtningstillfälle, en 
gång/kvartal eller en gång/halvår. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Önskas 
förnyelse efter detta måste en ny ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått 
ut. 
 
Små/enskilda avloppsanläggningar 
57 § Fastighetsinnehavare med små/enskilda avloppsanläggningar kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till förlängt hämtningsintervall för avfall från 
anläggningen. Avfallet ska dock alltid hämtas minst vartannat år eller enligt beslut från 
tillsynsmyndigheten. 
 
Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
 
Det förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan 
bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Den bedömningen görs 
utifrån ansökan som ska innehålla uppgifter om anläggningens belastning och 
konstruktion. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
 
58 § Fastighetsinnehavare med minireningsverk kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse till annat hämtningsintervall än det som meddelats i 
samband med att tillsynsmyndigheten givit tillstånd till installation av anläggningen. Det 
förlängda intervallet kan tillåtas under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan bedöma 
att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall. Den bedömningen görs utifrån  
ansökan vilken ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. 
Undantaget börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas 
kommunens avfallsorganisation. 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
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59 § Fastighetsinnehavare med små/enskilda anläggningar kan, efter ansökan till 
tillsynsmyndigheten, få tillåtelse att själv hantera slam genom kompostering eller annan 
jordförbättring. Fastighetsinnehavaren skall kunna visa att slammet kan nyttiggöras på 
fastigheten eller att det finns tillräckliga spridningsarealer i direkt anslutning till 
fastigheten. Förutsättningen skall dock vara att spridning endast får ske på mark där 
såväl ägare som brukare godkänt detta.  
Ansökan ska lämnas in senast 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Undantaget 
börjar inte gälla förrän tillsynsmyndighetens medgivande meddelas kommunens 
avfallsorganisation. 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år. Önskas förnyelse efter detta måste en ny 
ansökan lämnas in i god tid innan tidigare tillstånd gått ut.  
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtningen anpassas till anläggningens behov. 
Ansökan som ska innehålla uppgifter om anläggningens belastning och konstruktion. 
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Gemensam avfallsbehållare 
60§ Två eller tre fastighetsinnehavare som bor nära varandra och som har samma typ av 
abonnemang, kan efter anmälan till avfallsansvarig nämnd få tillåtelse att använda 
gemensam avfallsbehållare. Det kan tillåtas under förutsättning att:  
 
1. Fastighetsinnehavarna delar samtliga avfallsbehållare som ingår i ett abonnemang, 

till exempel både kärl för restavfall och kärl för matavfall. De kan få dispens från 
kravet på att ha ett kärl för matavfall om samtliga fastighetsinnehavare komposterar 
allt matavfall och har gjort anmälan om det enligt § 54. 

2. Det är högst 200 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 
abonnemang. Det gäller inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt 
område får det vara högst 500 meter. 

3. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls. 

4.  Ansökan som är undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare lämnas till den 
avfallsansvariga nämnden. 

5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för 
behållarna, faktura skickas till samtliga fastighetsinnehavare. 

Ansökan ska lämnas in minst fyra veckor innan undantaget ska börja gälla. Möjligheten 
att använda gemensamt kärl gäller inte för trädgårdsavfall. 
 

Gemensamhetslösning  
61§ Fler än tre fastighetsinnehavare med närliggande fastigheter kan använda 
gemensamhetslösning efter anmälan till avfallsansvarig nämnd. Det kan tillåtas under 
förutsättning att: 
 

1. Lämplig hämtningsplats finns 

2. Det finns en förening som utgör en juridisk person och som tar på sig ansvaret för 
anordnande och skötsel av den gemensamma avfallslösningen och för att vara 
fakturamottagare  

 
Ansökan ska lämnas in minst fyra veckor innan gemensamhetslösningen ska börja 
användas.
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Uppehåll i hämtning 
Rest- och matavfall 
62§ Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtningen av rest- och 
matavfall, efter anmälan till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under förutsättning att: 
 

- En fastighet med helårsabonnemang inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande period av minst tolv månader. 

 
Uppehåll i hämtningen innebär inte en total avgiftsbefrielse. Grundavgift enligt beslutad 
renhållningstaxa debiteras alltid. Kan kunden visa att fastigheten inte håller den standard 
som krävs för att kunna användas som bostad (ingen el eller vatten kopplad till 
fastigheten) kan dock tillsynsmyndigheten efter anmälan från kunden besluta att 
grundavgift ej debiteras 
Ansökan ska lämnas in minst 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. Undantaget börjat 
inte gälla förrän medgivande meddelas. Uppehåll beviljas för högst ett år i taget, därefter 
måste en nu anmälan lämnas in. 
 
Små/enskilda avloppsanläggningar 
63§ Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtning av avfall från 
små/enskilda avloppsanläggningar, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Uppehåll kan 
tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer nyttjas under en 
sammanhängande period av minst tolv månader.  
 
Ansökan ska lämnas in minst 6 veckor innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. 
 
En förutsättning för uppehåll är att det inte finns avfall i anläggningen när uppehållet 
börjar gälla.  
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Undantag från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
kommunen 
64§ Fastighetsinnehavare kan ansöka hos tillsynsmyndigheten om att få tillåtelse att själv 
ta hand om sitt hushållsavfall. Kravet är att det kan ske på ett sätt som är betryggande för 
människors hälsa och miljön.  
 
Det måste finnas särskilda skäl för att tillsynsmyndigheten ska tillåta ett undantag från 
skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen. Fastighetsinnehavaren måste 
kunna visa att allt avfall som uppstår på fastigheten kan tas om hand på fastigheten, på 
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Fastighetsinnehavaren får 
inte använda varken kommunens återvinningscentral eller andra avfallstjänster under 
tiden som undantaget gäller. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter enligt § 52 och ska lämnas in minst en månad innan 
undantaget ska börja gälla. Undantag beviljas för minst ett år och högst tre år i taget. 
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Bilaga 1 - Definitioner 
I tabell 1 anges termer och begrepp som används i de här föreskrifterna med de betydelser som 
anges i denna bilaga. 

 

Tabell 1 Olika begrepp som används i föreskrifterna, eller i anslutning till föreskrifterna. 

BEGREPP FÖRKLARING 

Anläggning 

 

Små/enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare. 

Anordning Alla typer av stativ/hållare för behållare, karusell för 
sopsäckar, kärl- och säckväxlare, sopnedkast, kärlskåp, 
kassun till underjordsbehållare eller annat som används vid 
uppsamling av avfall. 

Avfall Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med 
eller ämnar göra sig av med. 

Avfall som kan förberedas för 
återanvändning 

 

Saker som ägaren vill göra sig av med, men som fortfarande 
är funktionsdugliga, hela och rena. Exempel är möbler, 
husgeråd, textilier och cyklar. 

Avfallsansvarig nämnd Den nämnd/bolag som utses enligt kommunens reglemente.  

Avfallshantering Insamling, transport, återvinning eller bortskaffande av 
avfall. 

Avfallsutrymme Ett utrymme som behållare eller löst avfall hämtas från. Det 
är till exempel miljöhus och miljörum. 

Behållare Kärl, säck, container, underjordsbehållare, bottentömmande 
behållare, eller annan behållare för uppsamling av 
hushållsavfall. 

Farligt Avfall-bilen Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil, som några 
gånger om året tar emot farligt avfall från hushåll på olika 
platser i kommunen. Till Farligt Avfall-bilen kan 
privatpersoner lämna farligt avfall, inklusive mindre el- och 
elektronikprodukter, upp till en mikrovågsugns storlek. Se 
mer information på sysav.se. 

Fastighetsinnehavare Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 

Fettavskiljare En anläggning för att samla upp och separera fettavfall från 
avloppsvatten.  
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Fosforfiltermaterial Fosforfiltermaterial används i fosforfällor som är ett 
komplement till en biologisk behandling, till exempel en 
markbädd. Fosforfällor kan också användas som 
efterbehandling efter till exempel ett minireningsverk. 
Reningen i en fosforfälla bygger på att fosfor i 
avloppsvattnet binds till ett material med hög kapacitet för 
fosforbindning. I allmänhet används kalkbaserade 
filtermaterial. Fosforfällor innehåller en utbytbar filterkassett,  
säck, eller filtermaterial i lösvikt. 

Grundavgift Är en del av renhållningsavgiften. I denna avgift ingår 
kostnad för att nytta en återvinningscentral samt 
administration och information. Avgiften debiteras även de 
kunder som har uppehåll i hämtningen. Kan kunden visa att 
fastigheten inte håller den standard som krävs för att kunna 
användas som bostad (inget el eller vatten inkopplat till 
fastigheten) kan kommunens avfallsorganisation efter 
anmälan från kunden besluta att grundavgift ej debiteras. 
Finns två eller flera bostadsfastigheter med el eller vatten 
inkopplat skall båda fastigheterna debiteras grundavgift. 

Hushållsavfall Hushållsavfall är detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, 
det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. 

I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan 
uppkomma i bostäder. Det är till exempel matavfall, 
restavfall (städsopor, hygienavfall), slam, grovavfall, 
trädgårdsavfall, samt döda sällskapsdjur. 

I begreppet ingår även avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar, till exempel förbrukade 
fosforfilterkassetter eller säckar med förbrukat filtermaterial. 

Farligt avfall från hushåll ingår i begreppet hushållsavfall, 
men måste hanteras som farligt avfall. Farligt avfall från 
verksamheter ingår inte i hushållsavfall och verksamheter 
ansvarar själva för att deras farliga avfall hanteras på ett 
miljöriktigt sätt. 

Hushållsavfall uppstår i alla former av boende. Utöver i 
vanliga bostäder uppstår det även vid boende i gästhamnar, 
campingplatser, internat, vårdinrättningar, fängelser, 
militärförläggningar, hotell med mera. 

I begreppet hushållsavfall ingår också visst avfall från 
verksamheter. Avfallet ska gå att jämställa med avfall från 
hushåll och är ett resultat av att människor använder lokaler 
eller anläggningar. Som exempel kan nämnas avfall från 
personalmatsalar och restauranger, avfall från fettavskiljare, 
samt avfall som uppkommer genom städning och genom att 
saker kastas i papperskorgar.  

Avfall från tillfälliga arrangemang, järnvägs- och 

309



 

 

busstationer, hamnar, skolor, fritidsanläggningar och 
samlingslokaler, konventionellt avfall från sjukhus och andra 
vårdinrättningar samt avfall från kontor, handel och 
köpcentrum är hushållsavfall då det går att jämställa med 
avfall från hushåll. 

 Generellt utgör kasserade livsmedel från livsmedelsbutiker  
och stormarknader hushållsavfall, eftersom avfallet till sina   
egenskaper och sammansättning inte skiljer sig annat än 
volymmässigt från avfall från enskilda hushåll. 

Hårdgjord yta Hårdgjord yta där kärl ska dras är till exempel asfalt, betong, 
betongplattor eller hårdpackat grus. Singel och annat löst 
material är inte godkänt. 
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Kommunens 
avfallsorganisation 

Kommunens avfallsorganisation är den/det enhet, 
avdelning, förvaltning, kommunförbund eller bolag som 
kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala 
avfallsansvaret. 

Kompostering Biologisk behandling där matavfall, trädgårdsavfall eller 
latrin bryts ner aerobt (under förbrukning av syre). 

Minireningsverk Minireningsverk används för att behandla avloppsvatten från 
hushåll. 

Nyttjanderättshavare Den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja 
fastigheten. I begreppet ingår verksamheter som hyr lokal, 
men inte den som har hyresrätt för bostad.  

Producentansvar Producentansvar är skyldigheten för producent att se till att 
avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds 
eller bortskaffas på ett sådant sätt som krävs för en hälso- 
och miljömässigt godtagbar avfallshantering. 
Producentansvar finns för förpackningar, returpapper, däck, 
bilar, el-avfall, batterier och läkemedel.  

Renhållningsordning Kommunens renhållningsordning består av:  

 Kommunens avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan 2021-2030”, som är 
beslutad av kommunfullmäktige 

 Dessa föreskrifter för avfallshantering  

Samlaren Ett skåp som finns i vissa butiker eller på andra platser, där 
hushåll kan lämna småbatterier, små ljuskällor och 
småelektronik. Se mer information på sysav.se. 

Små/enskilda 
avloppsanläggningar 

Det är sluten tank, trekammarbrunn, slamavskiljare, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande 
anläggningar. Det slam eller förbrukat filtermaterial som 
uppstår i dessa anläggningar ingår i begreppet 
hushållsavfall och kommunen ansvarar för insamling och 
behandling. 
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Tillsynsmyndighet En tillsynsmyndighet är den nämnd som utses enligt 
kommunens reglemente. 

Toalettavfall Det är avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, 
latrinkärl och liknande toalettlösningar. 

Transportväg  Den eller de vägar som hämtningsfordonet använder för att 
ta sig fram till platsen där fordonet stannar vid fastigheten 
för hämtning av avfall. 

Underjordsbehållare Det är en behållare som helt eller delvis är nergrävd i 
marken. Vid tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare 
upp, med hjälp av en kran på hämtningsfordonet.  

Återvinningscentral (ÅVC) En plats, vanligen bemannad (där hushåll kan lämna 
grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall och annat 
avfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och 
matavfall får inte lämnas på ÅVC. 

Återvinningsstation (ÅVS) En återvinningsstation (ÅVS) är en plats som ingår i 
producenternas insamlingssystem och är öppen för 
allmänheten och där hushåll kan lämna förpackningar och 
returpapper i avsedda behållare.  

För definitioner av andra termer och begrepp som används i samband med avfallshantering hänvisas 
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. 
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Bilaga 2 - Hämtningsintervall 
I denna bilaga anges bestämmelser om hämtningsintervall. Det gäller avfall som hämtas, eller kan 
hämtas efter särskild beställning, vid fastigheten, vilket innefattar rest- och matavfall, grovavfall, 
trädgårdsavfall, avfall från små/enskilda avloppsanläggningar samt avfall från fettavskiljare. 

 
Tabell 1 Bestämmelser om hämtningsintervall för matavfall, restavfall, grovavfall och 

trädgårdsavfall. 

AVFALLSSLAG EN- OCH 
TVÅBOSTADHUS 
SAMT FRITIDSHUS 

Fritidsfastigheter FLERBOSTADSHUS/                   VERKSAMHETER 
GEMENSAMHETSLÖSNING 

Matavfall Normalt varannan 
vecka. 

Minst 15 ggr/år Minst en gång varannan 
vecka. 

Minst en gång 

 varannan vecka  

och inte oftare 
än 

 tre gånger  

per vecka. 

Restavfall Varannan vecka. 
Om matavfall 
komposteras och 
anmälan har 
gjorts enligt § 46, 
får behållare för 
restavfall tömmas 
var fjärde vecka. 

Minst 15 ggr/år. 
Om matavfall 
komposteras 
och ansökan 
har gjort enligt 
§54, får 
behållare för 
restavfall 
tömmas enligt 
beslut av Ystad 
Österlenregion
ens 
Miljöförbund 

Minst en gång varannan 
vecka. 

Minst en gång  

varannan vecka 

 och inte oftare 

 än tre gånger  

per vecka. 

Grovavfall Det går att 
beställa enstaka 
hämtning. 

Det går att 
beställa 
enstaka 
hämtning 

Det går att beställa 
enstaka hämtning 

 

Trädgårdsavfall Det går att teckna 
abonnemang med 
kärl som töms en 
gång varannan 
vecka under delar 
av året. 

Det går att 
beställa enstaka 
hämtning. 

Det går att 
teckna 
abonnemang 
med kärl som 
töms en gång 
varannan vecka 
under delar av 
året. Det går att 
beställa enstaka 
hämtningar. 

Det går att teckna 
abonnemang med kärl 
som töms en gång 
varannan vecka under 
delar av året. 

 

Det går att teckna  

abonnemang  

med kärl som 

 töms en gång  

varannan vecka 

 under delar av 
året. 
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Tabell 2 Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
och fettavskiljare.  

TYP AV ANLÄGGNING BESTÄMMELSER OM HÄMTNINGSINTERVALL 

Slutna tankar och 
slamavskiljare anslutna till WC. 

Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren, men minst en 
gång per år. 

Slamavskiljare för bad-, disk- 
och tvättvatten 

Tömning ska ske enligt tillsynsmyndighetens beslut och i 
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i 
tanken/avskiljaren. 

Fettavskiljare Tömning ska ske var fjärde vecka eller så ofta att 
anläggningens funktion inte försämras och att tömning inte 
försvåras av att fettet stelnar och blir svårt få ut ur 
anläggningen. 

Fosforfällor och 
minireningsverk 

Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av 
tillsynsmyndigheten. Leverantörens anvisningar ska följas 
så att anläggningen upprätthåller en god funktion och 
slamkvalitet. 
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BILAGA 1 

Ansvarsfördelning 
indikatorer 
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Inledning 

Kommunfullmäktige i respektive kommun har det övergripande ansvaret för den gemensamma 
kretsloppsplanen, dess efterlevnad samt uppföljningen. 

Den nämnd, förvaltning eller kommunalt bolag som har störst möjlighet att påverka indikatorerna så att 
de uppfyller målen, är ansvarig för att bevaka och driva på så att åtgärder genomförs och följs upp.  

I denna bilaga återfinns vilka nämnder, förvaltningar eller kommunala bolag som ansvarar för vilken 
indikator. I de fall som flera nämnder eller förvaltningar utpekas har alla ett ansvar för indikatorn och ska 
redovisa sin del. 
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Kävlinge   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Bygg- och miljönämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Samtliga nämnder och Sysav 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Sysav 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Sysav 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Kommunstyrelsen, KKB och KKL 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Kommunstyrelsen och kommunala bolag 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Sysav 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det 
är att återbruka, hyra, dela och låna   

 

Samtliga nämnder och Sysav 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Sysav 
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Kävlinge 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Bygg- och miljönämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Mängd skräp på land 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Kommunstyrelsen 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Sysav 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Sysav 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Sysav 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Sysav 
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Lomma   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Samtliga nämnder och Sysav 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Sysav 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Sysav 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Tekniska nämnden  

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Barn- och utbildningsnämnden  

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Sysav 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det 
är att återbruka, hyra, dela och låna   

 

Samtliga nämnder och Sysav 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Sysav 
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Lomma 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Mängd skräp på land 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Sysav 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Sysav 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Sysav 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Sysav 
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Simrishamn   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund samt 
Samhälls- och byggnadsförvaltningen 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Ökrab 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Kommunledningen, samhälls- och 
byggnadsförvaltningen samt Ökrab 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Barn- och ungdomsnämnden, kostenheten 
samt Ökrab 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Ökrab 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Ökrab 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Samhälls- och byggnadsförvaltningen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det 
är att återbruka, hyra, dela och låna   

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Ökrab 
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Simrishamn 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Mängd skräp på land 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Tekniska förvaltning och hamnkontoret 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Ökrab 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Ökrab 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Ökrab 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Tekniska förvaltningen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Ökrab 

 

  

323



 

9 
 

Sjöbo   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Samhällsbyggnadsnämnden och 
miljöenheten 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Familjenämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Familjenämnden, tekniska nämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska 
nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det 
är att återbruka, hyra, dela och låna   

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

 
  

324



 

10 
 

Sjöbo 

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Samhällsbyggnadsnämnden och 
miljöenheten 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Mängd skräp på land 

 

Familjenämnden och tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Familjenämnden och tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Familjenämnden, tekniska nämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Familjenämnden, tekniska nämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Familjenämnden, tekniska nämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Familjenämnden, tekniska nämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Familjenämnden, tekniska nämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden 

 

  

325



 

11 
 

Skurup   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Kommunövergripande staben 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Kommunövergripande staben 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Kommunövergripande staben 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Individ- och omsorgsförvaltningen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Serviceförvaltningen 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Kommunövergripande staben 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Kommunövergripande staben 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Serviceförvaltningen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det 
är att återbruka, hyra, dela och låna   

 

Kommunövergripande staben 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Kommunövergripande staben 
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12 
 

Skurup 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Mängd skräp på land 

 

Serviceförvaltningen 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Serviceförvaltningen 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Kommunövergripande staben 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Kommunövergripande staben 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Kommunövergripande staben 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Kommunövergripande staben 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Kommunövergripande staben 

 

  

327



 

13 
 

Staffanstorp   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen  

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Utbildningsförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen  

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Utbildningsförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav  

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Stadsbyggnadsförvaltning  

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det 
är att återbruka, hyra, dela och låna   

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

  

328



 

14 
 

Staffanstorp 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen  

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag  

Mängd skräp på land 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen  

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen  

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

  

329



 

15 
 

Svedala   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Bygg- och miljönämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Samtliga nämnder och Sysav 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Sysav 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Sysav 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Tekniska nämnden och Svedalahem 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Tekniska nämnden, socialnämnden och 
utbildningsnämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Sysav 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Bygg- och miljönämnden samt tekniska 
nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det 
är att återbruka, hyra, dela och låna   

 

Samtliga nämnder och Sysav 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Sysav 
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16 
 

Svedala 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Bygg- och miljönämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Mängd skräp på land 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Tekniska nämnden  

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Sysav 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Sysav 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Sysav 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Sysav 

 

  

331



 

17 
 

Tomelilla   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund samt 
Samhälls- och byggnadsförvaltningen 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Ökrab 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Kommunledningen, samhälls- och 
byggnadsförvaltningen samt Ökrab 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Barn- och ungdomsnämnden samt Ökrab 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Ökrab 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Ökrab 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Samhälls- och byggnadsförvaltningen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det 
är att återbruka, hyra, dela och låna   

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Ökrab 

  

332



 

18 
 

Tomelilla 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Mängd skräp på land 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Ökrab 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Ökrab 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Ökrab 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Samhälls- och byggnadsförvaltningen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Ökrab 

 

  

333



 

19 
 

Trelleborg   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Teknisk servicenämnd 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Samhällsbyggnadsnämnden, teknisk 
servicenämnd och kommunala bolag 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Bildningsnämnden och socialnämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Teknisk servicenämnd 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Teknisk servicenämnd 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Samhällsbyggnadsnämnden, teknisk 
servicenämnd och kommunala bolag 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det 
är att återbruka, hyra, dela och låna   

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

  

334



 

20 
 

Trelleborg 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Mängd skräp på land 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Teknisk servicenämnd  

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Teknisk servicenämnd  

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Teknisk servicenämnd  

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Teknisk servicenämnd 
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Vellinge   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Myndighetsservicenämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsavdelningen och 
kommunala bolag 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsavdelningen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det 
är att återbruka, hyra, dela och låna   

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 
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Vellinge 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Myndighetsservicenämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Mängd skräp på land 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Samtliga nämnder, förvaltningar och 
kommunala bolag 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Tekniska nämnden 
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Ystad   

MÅL OCH INDIKATORER 

 

ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 

Ledning och utveckling, kultur och 
utbildning samt samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 

Ledning och utveckling, kultur och 
utbildning samt samhällsbyggnad 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 

 

Samhällsbyggnad och Ystadbostäder AB 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 

Samhällsbyggnad, Ystadbostäder AB och 
Ystads Industrifastigheter AB 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 

Samtliga förvaltningar och kommunala 
bolag 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  

 

Kultur och utbildning, samhällsbyggnad 
samt social omsorg 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 

 

Ledning och utveckling, kultur och 
utbildning samt samhällsbyggnad 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 

 

Ledning och utveckling, kultur och 
utbildning samt samhällsbyggnad 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 

Sysav 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 

Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det 
är att återbruka, hyra, dela och låna   

 

Ledning och utveckling, kultur och 
utbildning, samhällsbyggnad, social omsorg 
samt Ystadbostäder AB 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 

Ledning och utveckling, kultur och 
utbildning, samhällsbyggnad, social omsorg 
samt Ystadbostäder AB 
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Ystad 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND ELLER FÖRVALTNING 

OCH KOMMUNALA BOLAG 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 

Ledning och utveckling samt 
samhällsbyggnad 

Mängd skräp på land 

 

Kultur och utbildning, samhällsbyggnad, 
social omsorg, Ystad Hamn Logistik AB, 
Ystadbostäder AB samt Ystad 
Industrifastigheter AB 

Mängd skräp vid hav och sjöar 

 

Kultur och utbildning, samhällsbyggnad, 
social omsorg samt Ystad Hamn Logistik 
AB 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 

Samhällsbyggnad och Ystadbostäder AB 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 

 

Samhällsbyggnad och Ystadbostäder AB 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  

 

Samhällsbyggnad och Ystadbostäder AB 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 

Kultur och utbildning, samhällsbyggnad, 
social omsorg, Ystad Hamn Logistik AB, 
Ystadbostäder AB samt Ystad 
Industrifastigheter AB 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 

Samhällsbyggnad 
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1 Projektorganisation  
De elva kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad som denna bilaga avser benämns 
hädanefter som kommunerna. För framtagande kommunernas renhållningsordning, 

bestående av den gemensamma kretsloppsplanen och lokala avfallsföreskrifter, har en 
gemensam projektorganisation funnits. För att den gemensamma kretsloppsplanen och 
avfallsföreskrifterna ska fylla sitt syfte, som verktyg i kommunernas och Sysavs arbete 

inom avfallsområdet, krävs ett aktivt deltagande i arbetet med upprättandet av planen 
från berörda funktioner inom kommunerna och Sysav. För framtagandet av 
renhållnoingsordningen skapades därför en gemensam projektorganisation. 

Projektledningen utfördes av Sysav genom en projektledare, med stöd av en 
projektadministratör från en konsultbyrå. Projektet hade även fyra delprojekt för 
områdena kommunikation, målprocessen, föreskrifter respektive bilagor. Respektive 

delprojekt hade en delprojektledare med en tillhörande arbetsgrupp. I respektive 
arbetsgrupp deltog representanter från några av de elva kommunerna, Sysav och 
konsultbyrån. Från de elva kommunerna deltog bland annat avfallsansvariga, 

miljöstrateger, kommunikatörer eller miljöinspektörer i arbetsgrupperna. Respektive 
arbetsgrupp hade kontinuerliga arbetsgruppsmöten med uppdrag att arbeta fram 
förslag inom respektive område för att redovisa till styrgruppen för beslutstagande. I 

styrgruppen deltog en representant från respektive kommun i form av avfallsansvarig 
från kommunen, med beslutsmandat från sin kommun. Respektive person i 
styrgruppen hade i sin tur en referensgrupp i kommunen, i form av en så kallad 

fokusgrupp. I fokusgruppen diskuterades och förankrades framtagna förslag med andra 
tjänstepersoner från olika förvaltningar och bolag i kommunen, för att fånga upp olika 
perspektiv och involvera andra funktioner inom kommunen i arbetet. Synpunkter 

fördes vidare till styrgruppen via kommunens representant i styrgruppen. Utöver 
kommunernas fokusgrupper fungerade även Sysavs koncernledningsgrupp som en 
referensgrupp. 

2 Samråd 
Det är viktigt att den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorer formuleras i 

samråd med berörda aktörer samt att önskemål och erfarenheter utifrån olika 
perspektiv fångas upp. En aktiv förankringsprocess ger goda förutsättningar för 
acceptans av mål och kommande handlingsplaner samt att en medvetenhet kring 

avfallsfrågornas komplexitet skapas. I början av arbetet med den gemensamma 
kretsloppsplanen skickades en enkät ut till tjänstepersoner, politiker, 
näringslivsrepresentanter och intresseorganisationer i kommunerna, för att ta reda på 

vilka områden som planen ska prioritera. Under arbetet med framtagandet av den 
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gemensamma kretsloppsplanen förankrades mål och indikatorer fortlöpande med 
respektive kommuns fokusgrupp. Fokusgruppen bestod av representanter från hela 
organisationen, till exempel från miljö, gata/park, upphandling, kommunikation, 

miljötillsyn, fastighet, bygglov, kost, utbildning, vård och omsorg, hamnverksamhet 
med mera.  

När mål och tillhörande indikatorer beslutats av styrgruppen hölls samråd med 
politiker, tjänstepersoner, kommuninvånare, intresseorganisationer, samt barn och 

unga. Samråden genomfördes för att förankra mål och indikatorer samt för att samla in 
synpunkter från olika delar av kommunen och samhället. Samråden genomfördes 
regionalt bland annat i form av nio tematiska workshops med fokus på: politik och 

styrmedel, nedskräpning, matsvinn, miljötillsyn och föreskrifter, kommunikation, 
samhälls- och miljöstrategiskt arbete, upphandling, samt skola, vård, omsorg och 
fastighet. Samråd genomfördes även med olika kommunala råd, i form av äldreråd och 

tillgänglighetsråd. Synpunkter från medborgare samlades in genom frågor på sociala 
medier, till exempel vad som krävs för att minska avfallsmängderna. Barn och unga har 
varit en viktig målgrupp under framtagande av kretsloppsplanen eftersom planen ska 

gälla i tio år, fram till år 2030 då dagens barn och unga är vuxna. Via studiebesök på 
Sysav från skolor i kommunerna, samlades barn och ungas åsikter in genom frågor om 
hur de tycker att vi tillsammans måste arbeta för att minska avfallsmängderna, minska 

nedskräpningen och öka källsorteringen. Samma frågor ställdes på kunskapscentrumet 
Kretseum i Malmö, som barn och unga från hela Sysavregionen kan besöka. I samband 
med framtagandet av barnkonsekvensanalys genomfördes även workshops med 

skolklasser i Trelleborg och Skurup. 

En annan del av samrådet är när renhållningsordningen ställs ut för att samla in 
synpunkter från allmänheten, samt skickas på remiss till kommunens förvaltningar och 
nämnder. Efter utställning och remiss sammanställs inkomna synpunkter och 

eventuella ändringar görs. 

3 Sammanställning remissvar 
Här kommer infogas sammanfattning av remisssvaren på renhållningsordningen. De 
detaljerade svaren kommer finnas utanför planen. 
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1 Inledning 
I denna bilaga till den gemensamma kretsloppsplanen för kommunerna Kävlinge, 
Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 
Vellinge och Ystad beskrivs förhållanden som påverkar avfallets mängd och 
sammansättning, såsom antal invånare, antal hushåll fördelat på olika boendeformer 
och näringslivets struktur. Därefter beskrivs nuvarande avfallsmängder samt hantering 
av dessa i form av insamlingssystem och avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad 
på: 

• Avfall som omfattas av kommunalt ansvar:  

- Hushållens mat-, rest-, grovavfall, latrin, fosforfilter, slam och farligt avfall  

- Därmed jämförligt avfall från verksamheter 

• Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, däck, bilar, 

elektriska och elektroniska produkter, batterier samt läkemedel 

• Övrigt avfall i form av industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera 

Det kommunala ansvaret innefattar insamling och behandling av hushållsavfall, och för 
detta avfall anges mängder samt hur det samlas in och behandlas. För avfall som inte 
omfattas av kommunalt ansvar anges översiktliga uppgifter. 

Redovisade uppgifter avser år 2018, om inget annat anges. 

2 Beskrivning av kommunerna 
2.1 Geografiskt läge och infrastruktur 
Den gemensamma kretsloppsplanen berör elva kommuner belägna i södra Skåne. 
Tillsammans har de en landyta på 2 840 km2. 

Området som kommunerna utgör är tätbefolkat och har goda kommunikationer. 
Avstånden mellan kommunerna är relativt korta och ofta bor en invånare i en av 
kommunerna och arbetar i en annan.  

I de södra och västra kommunerna i området domineras landskapet av storskaliga 
slätter vars odlingsjord värderas till de bästa i världen. Här består omkring 65 procent 
av arealen av intensivt odlad jordbruksmark. Övriga delar av regionen består främst av 
landsbygd som karaktäriseras av lövskog med en magrare sandjord, och där jordbruket 
är mer småskaligt.  

Av de elva kommunerna har sex stycken havskust. Trelleborg och Ystad har en större 
hamnindustri medan övriga främst har småskalig sjöfart.  
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2.2 Befolkning och bebyggelse 
Kommunerna har tillsammans cirka 282 000 invånare. Av dessa bor ungefär hälften i 
kommunernas centralorter, medan övriga bor i mindre tätorter eller på landsbygden. 
Baserat på kommunernas prognoser väntas befolkningen i området öka till cirka 
295 000 invånare under perioden 2018-12-31 till 2021-12-31, vilket motsvarar en 
genomsnittlig ökningstakt på cirka 1,4 procent per år. Befolkningen förväntas öka i 
samtliga kommuner i regionen. De kommuner där en större befolkningsökning än 
genomsnittet väntas är Kävlinge, Svedala, Trelleborg och Vellinge. 

Tabell 1  Antal invånare i kommunerna år 2018 samt antal hushåll fördelat på 
olika boendeformer. Källa: SCB. 

  INVÅNARE HUSHÅLL I 
VILLA 

HUSHÅLL I 
FLERBOSTADS-
HUS 

FRITIDSHUS 

Kävlinge 31 491 9 036 3 549 319 

Lomma 24 763 6 250 3 409 115 

Simrishamn 19 376 6 927 3 083 4 438 

Sjöbo 19 153 7 074 1 657 1 187 

Skurup 15 759 5 286 1 568 527 

Staffanstorp 24 724 6 658 2 826 111 

Svedala 21 576 5 894 2 268 128 

Tomelilla 13 557 4 624 1 609 1 283 

Trelleborg 44 902 11 181 9 167 1 698 

Vellinge 36 499 11 514 2 821 1 877 

Ystad 30 226 7 622 7 156 1 856 

SUMMA 282 026 82 066 39 113 13 539 

 

Av det totala antalet permanentbostäder utgör villorna nästan 70 procent. Flera av 
kommunerna har även en stor andel fritidshus, särskilt Simrishamn men även Tomelilla, 
Ystad, Sjöbo, Vellinge och Trelleborg. Nyproduktionen är stor i framförallt Ystad men 
nyproduktion sker även i flera av de övriga kommunerna. 

Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöms säsongsvariationerna i relation till 
permanentboende befolkning vara störst i Simrishamn och Ystad, främst beroende på 
turism och fritidsboende.  
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2.3 Näringslivsstruktur 
Kommunerna har ett varierat näringsliv där en- och fåmansföretag dominerar. 
Verksamhetsgrenarna som dominerar är offentlig verksamhet såsom utbildning och 
vård samt tillverkningsindustri och jordbruk.  

Antalet arbetsställen i kommunerna är sammanlagt omkring 35 0001. De största 
arbetsgivarna i regionen är Region Skåne, Trelleborgs kommun och Ystads kommun. 
Lokalt är kommunerna stora arbetsgivare. 

Utöver kommunerna är de största arbetsgivarna i kommunerna i regionen: 

Attendo AB  Prestando AB  

Ekens assistans AB  Samhall AB 

Flint Group Sweden AB  Sandvik AB  

Kiviks Musteri AB  Region Skåne  

KTB Stormarknad AB  Swedavia Airports AB  

Lantbruksuniversitetet Alnarp Södervidingebagaren AB 

Metso Minerals AB  TT-Line 

Plastal AB  Trelleborg AB  

Polykemi AB  Ugglarps slakteri AB  

 

2.4 Ansvar för avfallsfrågor 
Kommunerna har ett stort ansvar för hantering av avfall och är både beslutsfattare, 
utförare och tillstånds-/tillsynsmyndighet i avfallshanteringen, men det är flera aktörer 
som har ansvar för olika delar av avfallshanteringen. 

Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalkens 15 kap 5 § att se till 
att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det innebär även 
ett ansvar för att avfallet sorteras och lämnas till de insamlingssystem som 
tillhandahålls. Ansvaret innefattar också att till exempel som verksamhetsutövare 
försäkra sig om att den som transporterar bort avfallet har erforderliga tillstånd för 
det.  

                                                      
1 Källa: SCB, Företagsregistret 2018 
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Kommunerna har en grundläggande roll i avfallshanteringssystemet och ska se till att 
hushållsavfallet tas om hand. Detta har sin grund i Miljöbalken, där det framgår av 15 
kap 8 § att kommunen har en renhållningsskyldighet. I samma kapitel 2 § definieras 
hushållsavfall som ”avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet”. Hushållsavfall innefattar alltså inte bara avfall som uppkommer i 
alla hem utan även liknande avfall som uppkommer på alla andra ställen där 
människor uppehåller sig, som på arbetsplatser, skolor och vårdinrättningar. Exempel 
på hushållsavfall är mat- och restavfall, uttjänta möbler samt slam från enskilda 
avloppsanläggningar.  

Kommunerna ansvarar för att samla in, borttransportera och återvinna eller bortskaffa 
hushållsavfallet, inklusive grovavfall och farligt avfall, från hushåll. I Trelleborg och 
Ystad samlas hushållsavfallet in i egen regi, det vill säga med egna fordon och 
personal. Övriga kommuner i regionen anlitar entreprenör.  

Kommunerna har även ansvar för det verksamhetsavfall som uppstår i kommunala 
verksamheter, exempelvis gatudrift, reningsverk, energianläggningar, 
fastighetsförvaltning och parkförvaltning. 

Det är också kommunerna som ansvarar för nedskräpningsfrågor, till exempel att se till 
att det finns papperskorgar och andra typer av behållare för avfall på allmänna platser, 
samt gaturenhållning. Undantag i ansvar gäller för platser längs vägar, dessa faller 
under Trafikverkets ansvar.  
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Kommunerna ska upprätta en avfallsplan som omfattar allt slags avfall inom 
kommunen. Det gäller avfall kommunen ansvarar för inom det kommunala 
renhållningsansvaret och i rollen som verksamhetsutövare, liksom det avfall som råder 
under ansvar av andra aktörer.  

Producenter av vissa produkter ansvarar för att samla in, bortforsla, materialåtervinna 
och/eller energiutnyttja det avfall som uppstår då produkten kasseras. Syftet med 
producentansvaret är att stimulera till framtagande av produkter som är mer 
resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller farliga ämnen. 
Producentansvar finns för: förpackningar (papper, plast, metall, glas), returpapper, 
batterier, glödlampor, el-produkter, bilar och däck. Producentansvaret förutsätter att 
förbrukare och konsumenter sorterar ut förpackningar, returpapper med mera och 
lämnar dessa avfallsslag till de insamlingssystem som erbjuds. Den som driver ett 
insamlingssystem ska inneha tillstånd för detta. En kommun kan också bedriva 
insamling av förpackningar och returpapper inom kommunen utan särskilt tillstånd, 
förutsatt att det insamlade materialet lämnas till ett insamlingssystem som har 
tillstånd. 

Entreprenörer är de som hämtar hushållsavfall i de fall kommunen inte gör det med 
egna fordon och egen personal.  

Förpackningar och returpapper som samlas in fastighetsnära från lägenheter hämtas i 
de flesta kommuner av entreprenör som anlitas av fastighetsägarna själva. Det är bara 
entreprenörer som har transporttillstånd för avfall som får lov att utföra insamlingen.  

Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall som inte är hushållsavfall väljer själva 
sin entreprenör för detta avfall. Avfall från verksamheter som omfattas av 
producentansvar hämtas av entreprenör och lämnas till producenternas 
insamlingssystem.  

Avfallsbehandlare kan vara både offentliga och privata aktörer. Sysav, som behandlar 
avfallet som uppkommer i kommunerna är ett kommunalt bolag och ägs av totalt 14 
kommuner i Sydskåne. Genom ett konsortialavtal regleras att det hushållsavfall som 
samlas in i kommunerna behandlas genom Sysavs försorg. 

2.5 Orientering om avfallshantering i kommunerna 
All avfallsbehandling ska ske i enlighet med avfallshierarkins prioritering, se figur 1. Det 
bästa är när avfall aldrig uppstår – då har avfall förebyggts. För det avfall som uppstått 
gäller att det i första hand ska återanvändas, i andra hand materialåtervinnas och i tredje 
hand återvinnas genom exempelvis utvinnande av energi. Endast det avfall som inte kan 
tas tillvara på något annat sätt ska deponeras.  
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Figur 1 Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, som visar prioritetsordningen för 
hur avfall ska hanteras och behandlas för att ge minsta möjliga 
miljöpåverkan. Bild från sysav.se. 

 

Prioritetsordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt 
rimligt. Farligt avfall behöver till exempel behandlas utifrån sina egenskaper.  

I Figur 2 presenteras en schematisk bild över avfallshanteringen i kommunerna. Avfall 
är resurser som måste återföras till samhället i form av material och energi. Varje 
avfallsslag behandlas efter sina specifika egenskaper för att kunna bli så bra produkter 
som möjligt, och farliga ämnen tas ur kretsloppet. 
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3 Hushållsavfall som omfattas av 
kommunalt ansvar 

3.1 Avfallsslag och mängder 
I detta kapitel redovisas uppkomna avfallsmängder i kommunerna under år 2018. 
Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar innefattar sex olika 
avfallskategorier; mat- och restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, latrinavfall, slam och 
farligt avfall. Avfallsmängderna som samlades in år 2018 inom de sex 
avfallskategorierna presenteras i 

 

Tabell 3, där det även framgår hur avfallet behandlas. 

Figur 2 Avfallshanteringen i kommunerna. 
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Tabell 2 Insamlade och behandlade mängder avfall som omfattas av kommunalt 
ansvar för avfallshantering år 2018, ton per år. 

 MATERIAL- 
ÅTER-
VINNING 

BIOLOGISK 
BEHANDLING 

ENERGI-
ÅTER-
VINNING 

DEPO-
NERING 

TOTALT 

Mat- och 
restavfall1 

 13 960 48 630  62 590 

Grovavfall2 9 010  39 790 1 200 50 000 

Trädgårdsavfall3  25 550 4 000  29 550 

Latrinavfall4      0 

Slam totalt5, varav:   31 600   31 600 

- slam från 
enskilda 
anläggningar  

 29 730     29 730 

- fettavskiljarslam   1 870   1 870 

Farligt avfall totalt, 
varav: 

  740 100 840 

- tryckimpr. trä6     - 

- asbest7    100 100 

- övrigt farligt 
avfall8 

  740  740 

SUMMA, CA 9 010 71 110 
 

93 160 1 300 174 580 

1 Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1. 
2 Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2. 
3 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2. 
4 Avser latrin enligt Avfall Webs position S8. Latrinhämtningen är avvecklad i kommunerna. 
5 Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S7 och S9. 
6 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F4. Sysav energiåtervinner tryckimpregnerat trä 
och har ingen separat insamling. 
7 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F9. 
8 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs positioner F2, F3, F10, F23 och F24. 
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Sysav och dotterbolaget Sysav Industri tog under år 2018 emot 814 000 ton avfall för 
behandling från Sysavregionen som helhet, varav 383 220 ton kommer från hushåll, vilket 
är en minskning jämfört med tidigare år. Av dessa lämnas 169 300 ton på 
återvinningscentraler, vilket även detta innebär en minskning jämfört med tidigare år. 
Totalt samlades det in nästan 175 000 ton avfall år 2018 från de elva kommuner som 
omfattas av denna plan. På samtliga återvinningscentraler i kommunerna finns även 
möjlighet att lämna till återbruk genom samarbete med etablerade 
välgörenhetsorganisationer. Kommunerna har i dagsläget samarbete med bland annat 
Myrorna, Emmaus Björkå och Human Bridge. Mottaget avfall materialåtervinns, behandlas 
biologiskt eller förbränns med energiåtervinning. I fall där avfallet inte ska tillbaka i 
kretsloppet läggs det på en deponi. 

 

Tabell 3  Insamlade och behandlade mängder mat- och restavfall1 i kommunerna 
år 2018, ton per år. 

 MATAVFALL 
TILL 
BIOLOGISK 
BEHANDLING 

RESTAVFALL 
TILL ENERGI-
ÅTERVINNING 

TOTALT MATAVFALL, 
KG/INVÅNARE 

RESTAVFALL, 
KG/INVÅNARE 

Kävlinge 1 714 5 014 6 728 54,4 159,2 

Lomma 1 457 2 942 4 399 58,8 118,8 

Simrishamn 1 451 3 791 5 242 74,9 195,7 

Sjöbo 1 033 2 572 3 605 53,9 134,3 

Skurup 606 2 287 2 893 38,5 145,1 

Staffanstorp - 5 334 5 334 - 215,7 

Svedala 1 123 2 994 4 117 52,0 138,8 

Tomelilla 933 2 623 3 556 68,8 193,5 

Trelleborg 2 614 7 131 9 745 58,2 158,8 

Vellinge 1 799 7 127 8 926 49,3 195,3 

Ystad 1 234 6 818 8 052 40,8 225,6 

SUMMA, CA 13 964 48 633 62 597 54,3 172,4 

1 Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1. 
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Större delen av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar utgörs av mat- och 
restavfall. Mat- och restavfall är det hushållsavfall som uppkommer mest frekvent och 
ryms oftast i en soppåse, till exempel köksavfall eller soppåsen från badrummet. En 
del av mat- och restavfallet utgörs av matavfall som uppstår i samband med beredning 
av mat, exempelvis potatisskal, samt mat som blivit dålig eller som ändå slängs. I 

 

Tabell 3 presenteras insamlade mängder mat- och restavfall för respektive kommun. 

Under senare år har plockanalyser genomförts i kommunerna. Några iakttagelser från 
dessa är: 

• Mängden förpackningar av olika slag i restavfallsfraktionen hos villor är 45–60 
procent lägre hos de kommuner som har fyrfackskärl än hos övriga kommuner. 
Andelen förpackningar i restavfallsfraktionen hos villor ligger på 30 procent i 
de kommuner som har fyrfackskärl och 45 procent hos övriga kommuner. 
Andelen förpackningar i restavfallsfraktionen hos lägenheter ligger på 45 
procent. 

• Andelen och mängden batterier, elavfall och övrigt farligt avfall är generellt 
svårtolkad beroende på de små mängderna som lätt påverkas av enstaka 
föremål. Det är dock tydligt att mängden batterier och elavfall i 
restavfallsfraktionen hos villor i kommuner som har fyrfackskärl är mindre än 
hälften av mängden hos övriga kommuner. I genomsnitt innehåller 
restavfallsfraktionen 0,2–0,5 procent farligt avfall, beroende på typ av 
bebyggelse och insamlingssystem. 

• Renheten på matavfallsfraktionen hos villor och lägenheter ligger på 96–99 
procent enligt de senaste plockanalyserna. 

En annan stor del av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar utgörs av grovavfall 
och trädgårdsavfall. Grovavfall är avfall som är stort eller tungt eller har andra 
egenskaper som gör att det inte ska lämnas i kärlet på fastigheten. Exempel på 
grovavfall är uttjänta möbler och cyklar. Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer i 
samband med trädgårdsskötsel, exempelvis löv, gräsklipp och avklippta grenar. 
Grovavfall och trädgårdsavfall samlas i huvudsak in på återvinningscentralerna, men 
trädgårdsavfall kan även samlas in fasthetsnära i kärl. 

I  

Tabell 4 och  
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Tabell 5 presenteras insamlade mängder grovavfall och trädgårdsavfall för respektive 
kommun. 

 

Tabell 4  Insamlade och behandlade mängder grovavfall1 i kommunerna år 2018, ton 
per år. 

 GROVAVFALL 
TILL MATERIAL-
ÅTERVINNING 

GROVAVFALL 
TILL ENERGI-
ÅTERVINNING 

GROVAVFALL TILL 
DEPONERING 

TOTALT GROVAVFALL, 
KG/INVÅNARE 

Kävlinge 1054 4 449 188 5 691 181 

Lomma 464 2 355 122 2 941 119 

Simrishamn 833 3 692 0 4 525 234 

Sjöbo 744 2 967 8 3 719 194 

Skurup 643 2 953 84 3 680 234 

Staffanstorp 860 4 251 266 5 377 217 

Svedala 610 2 803 78 3 491 162 

Tomelilla 512 3 148 12 3 672 271 

Trelleborg 1465 4 677 142 6 284 140 

Vellinge 949 4 291 285 5 525 151 

Ystad 878 4 208 12 5 098 169 

SUMMA, CA 9 012 39 794 1 197 50 003 177 
 

1 Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2. 
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Tabell 5  Insamlade och behandlade mängder trädgårdsavfall1 i kommunerna år 2018, 
ton per år. 

 TRÄDGÅRDS-
AVFALL TILL 
BIOLOGISK 
BEHANDLING 

TRÄDGÅRDS-
AVFALL TILL 
ENERGI-
ÅTERVINNING 

TOTALT TRÄDGÅRDS-
AVFALL, 
KG/INVÅNARE 

Kävlinge 2 891 469 3 360 107 

Lomma 1 806 291 2 097 85 

Simrishamn 3 023 368 3 391 175 

Sjöbo 1 590 266 1 856 97 

Skurup 1 733 269 2 002 127 

Staffanstorp 2 395 388 2 783 113 

Svedala 1 376 229 1 605 74 

Tomelilla 945 192 1 137 84 

Trelleborg 2 994 495 3 489 78 

Vellinge 4 364 674 5 038 138 

Ystad 2 433 356 2 789 92 

SUMMA, CA 25 550 3 997 29 547 105 
 

1 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2.

Under år 2018 samlades in och behandlades totalt cirka 175 000 ton avfall som omfattas av 
kommunalt ansvar för avfallshantering. Av denna mängd uppgick mat- och restavfall till 
nästan 63 000 ton. Utslaget på antal invånare blir det totalt 620 kg avfall inom kommunalt 
ansvar per invånare varav mat- och restavfall utgör 223 kg per invånare. Den totala 
mängden inom kommunalt ansvar per invånare ligger därmed över riksgenomsnitt enligt 
Avfall Sverige, medan mängden mat- och restavfall ligger i nivå med riksgenomsnittet. 

I den gemensamma kretsloppslanen finns indikatorer för bland annat mängden restavfall 
och grovavfall samt mängderna tidningar, förpackningar och matavfall i restavfallet. I 
tabell 6 presenteras referensvärden för dessa. För resterande indikatorvärden finns inga 
referensvärden, utan startvärden kommer att tas fram under år 2021.     
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3.1.1 Referensvärden för indikatorvärden 
Tabell 6   

KOMMUN   INSAMLAD MÄNGD 
RESTAVFALL FRÅN 
KOMMUNINVÅNARNA 
(KG/PERSON)  

MÄNGD 
FÖRPACKNINGAR 
OCH TIDNINGAR I 
RESTAVFALLET 
(KG/PERSON OCH 
ÅR)  

MÄNGD MATAVFALL I 
KOMMUNINVÅNARNAS 
RESTAVFALL 
KG/PERSON OCH ÅR  

Kävlinge  159 52  39  

Lomma  119 20  15  

Simrishamn  196 38  17 

Sjöbo  134 26  32  

Skurup  145 38  26  

Staffanstorp  216 47  54  

Svedala  139 29  21  

Tomelilla  194 58  25  

Trelleborg  159 25  18  

Vellinge  195 51  28  

Ystad  226 67 48 
  
Referensvärden för samtliga kommuner: 

• Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser:  
40 684 ton/kommun  

• Andel grovavfall vid respektive behandling:  
19 procent deponi, 24 procent materialåtervinning och 74 procent 
energiåtervinning (år 2017)  

3.2 Insamling och behandling 
3.2.1 Mat- och restavfall 

Mat- och restavfall från hushållen samlas vanligen in genom någon typ av kärlsystem. 
Det finns separata kärl, delade kärl och fyrfackskärl. Fyra av kommunerna har infört 
insamlingssystem med fyrfackskärl från villor, vilket innebär att cirka 37 procent av 
villahushållen har tillgång till systemet. Under 2020 införs fyrfackssystemet i ytterligare 
en kommun. Från flerfamiljshus samlas avfallet vanligen in i kärl, men i områden med tät 
bebyggelse som därmed blir trånga och svårframkomliga kan avfallet i vissa kommuner 
även samlas in genom underjordsbehållare eller container.  
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Alla kommuner har infört matavfallsinsamling utom Staffanstorp som kommer ha 
infört det till år 2021. I alla kommuner som i dagsläget har infört matavfallsinsamling är 
det obligatoriskt för fastighetsägarna att ansluta sina fastigheter till 
matavfallsinsamling, utom Ystad som har frivillig anslutning. Insamlingen av matavfall 
sker i särskilda papperspåsar. 

Hemkompostering förekommer i mycket liten omfattning i kommunerna. Antalet 
hushåll som har anmält hemkompostering varierar mellan något/några tiotal till något 
100-tal per kommun. 

Kommunerna samlade år 2018 in omkring hälften av allt matavfall. Insamlat matavfall i 
kommunerna förbehandlas till en slurry på Sysavs förbehandlingsanläggning, som 
ligger på Spillepeng i Malmö. Därefter transporteras det till en av tre 
biogasanläggningar (Karpalund, Söderåsen och Laholm) för rötning och produktion av 
biogas. Biogasen används som fordonsbränsle och rötresten blir biogödsel, som kan 
ersätta konstgödsel vid odling. Biogödslet används på produktiv mark, vilket innebär 
att det nationella etappmålet om återvinning av matavfall uppnås på regional nivå. 
Några kommuner har sedan flera år uppnått det nationella målet medan andra är på 
god väg. 

Det brännbara avfallet som samlas in i kommunerna skickas till Sysavs kraftvärmeverk i 
Malmö där avfallet förbränns och blir el och fjärrvärme. 
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3.2.2 Grovavfall och trädgårdsavfall 

Hushållens grovavfall och trädgårdsavfall lämnas på en återvinningscentral som är en 
bemannade insamlingsplats. I kommunerna finns totalt 13 stycken 
återvinningscentraler varav elva stycken drivs av Sysav och två stycken drivs av 
Trelleborgs kommun, se kapitel 7.1.1. 

Grovavfall kan även hämtas fastighetsnära, i de flesta kommunerna (med något 
undantag) mot avgift. I exempelvis Vellinge ingår grovavfallshämtning i abonnemanget. 
Det finns också möjlighet att få trädgårdsavfall, uppsamlat i ett kärl, hämtat 
fasthetsnära. 

Avfallet som lämnas på återvinningscentralerna behandlas och återvinns på olika sätt. 
Brännbart avfall skickas till exempel till Sysavs kraftvärmeverk i Malmö för förbränning 
där avfallet blir el och fjärrvärme. Det trädgårdsavfall som lämnas på 
återvinningscentralerna behandlas främst genom kompostering. Metall och gips 
materialåtervinns till återvunna produkter och trä blir återvunnet träflis. Ej 
återvinningsbart avfall omhändertas genom deponering på någon av Sysavs aktiva 
deponier på Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad och Spillepeng avfallsanläggning, 
Malmö. 

3.2.3 Latrinavfall 

Latrinhämtning är avvecklat i samtliga kommuner. Istället har fastigheterna installerat 
enskilda avloppsanläggningar eller anslutits till kommunalt avlopp. Det finns även 
möjlighet att ansöka om att kompostera latrin på egen fastighet. 

3.2.4 Slam från enskilda avloppsanläggningar 

Slam från slamavskiljare och slutna tankar i enskilda avloppsanläggningar hämtas av 
kommunernas entreprenörer eller i några kommuner (till exempel Ystad) i egen regi. I 
kommunerna förekommer såväl fast tömningsschema som tömning efter beställning. 
Slammet behandlas vanligtvis genom avvattning och rötning i kommunernas 
avloppsreningsverk2 tillsammans med slam som uppkommit i samband med rening av 
avloppsvatten. Om restprodukten har bra kvalitet sprids den på åkermark. I annat fall 
används den vid deponitäckning eller produktion av anläggningsjord eller går till 
förbränning. Det förekommer också att slam rötas för att utvinna gas som används för 
att värma upp avloppsanläggningen. I några fall är slammet av så dålig kvalitet att det 
går direkt till förbränning. 

                                                      
2 Det förekommer att slam från enskilda avlopp behandlas i annan kommuns reningsverk. Exempelvis har 
Trelleborgs avloppsreningsverk begränsad möjlighet att ta emot slam från enskilda avlopp, varför detta till 
stor del transporteras och behandlas på reningsverk i Malmö. 
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3.2.5 Fett och matolja 

Fett och matolja lämnas på återvinningscentralerna för återvinning genom Svensk 
Fettåtervinning. 

3.2.6 Fettavskiljarslam 

Om stora mängder fett kommer ut i det kommunala vattennätet kan det orsaka 
problem, exempelvis stopp i ledningarna. För att undvika det ska fettavskiljare vara 
installerad på verksamhet som genererar större mängder fett, såsom restauranger, 
gatukök, med mera. Fettavskiljarna töms enligt schema fastställt av kommunerna och 
utförs av kommunernas entreprenörer. 

Fettavskiljarslam från samtliga kommuner i regionen, utom Sjöbo, går i de flesta fall till 
Sysav för rötning med biogasproduktion. Biogas och biogödsel från rötning används 
som drivmedel för fordon och näring på åkermark. 

Fettavskiljarslam från Sjöbo behandlas i kommunens reningsverk. Om restprodukten 
har bra kvalitet sprids den på åkermark. I annat fall används den vid deponitäckning 
eller produktion av anläggningsjord eller går till förbränning. 

3.2.7 Textilavfall 

Rena kläder för återbruk kan lämnas på återvinningscentralerna. Det är också vanligt 
att kläder för återbruk lämnas på återvinningsstationerna i särskilda containrar som 
olika organisationer har placerat ut. Fastighetsnära insamling av textil förekommer i 
flerbostadshus som ägs av det kommunala bostadsbolaget i till exempel Ystad. 

3.2.8 Farligt avfall 

Farligt avfall från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral. Vissa typer av farligt 
avfall kan även lämnas fastighetsnära genom Farligt Avfall-bilen som stannar på 
bestämda platser i de flesta av kommunerna. Farligt Avfall-bilen kan även bokas för 
särskild mottagning av farligt avfall från flerbostadshus och verksamheter. 

Tryckimpregnerat trä transporteras till Sysav i Malmö där det förbränns på Spillepengs 
avfallsanläggning. Farligt avfall i form av asbest deponeras på Spillepengs 
avfallsanläggning eller på Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad, medan övrigt insamlat 
farligt avfall skickas till extern särskild behandlingsanläggning för materialåtervinning, 
energiåtervinning eller deponering. 
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3.3 Kundnöjdhet 
Kundnöjdheten bland hushåll i såväl villor som lägenheter ligger generellt på en hög 
nivå. I de flesta kommunerna, som har genomfört kundundersökningar på senare år, är 
80 procent eller fler av hushållen nöjda med avfallshanteringen i kommunen. Högst 
kundnöjdhet har Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Hushållen är generellt mycket nöjda 
med återvinningscentralerna som helhet, men mindre nöjda över tillgängligheten samt 
möjligheterna att lämna farligt avfall. Hushållen är också generellt nöjda med 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer.  

4 Avfall från kommunal verksamhet 
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av kommunalt ansvar 
för avfallshantering och som uppstår i till exempel förskolor, skolor, äldreomsorg och 
kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall från bland annat 
avloppsreningsverk, fastighetsskötsel och gatudrift. 

I det följande avsnittet beskrivs översiktligt vilka insatser som görs för att förebygga 
eller återbruka avfall från kommunala verksamheter, samt vilka avfallstyper som 
uppstår i olika kommunala verksamheter och hur avfallet sorteras och behandlas. 

4.1 Förebyggande och återbruk av avfall 
Insatser för att förebygga avfall och arbete med att förebygga matsvinn i den 
kommunala verksamheten görs i samtliga kommuner. I några kommuner ställs även 
krav i upphandlingar på att minimera exempelvis emballage. I Trelleborgs kommun 
beställs merparten av datorerna emballagefritt och levereras istället i ett 
säkerhetsskåp som därefter kan fyllas med elavfall och returneras. Ystad, Trelleborg 
och Skurup kommun arbetar för att kunna upphandla mer cirkulärt och deltar i projekt 
såsom ”Innovationsupphandling Syd” samt ”Cirkulära Skåne”, vilket drivs av föreningen 
Hållbar Utveckling Skåne. I projektet ”Översta steget”, som även det drivs av Hållbar 
Utveckling Skåne, deltar kommunerna Lomma, Svedala och Ystad. Projektet syftar till 
att bidra till det globala Agenda 2030-målet för Hållbar konsumtion och produktion. 

Återbruk och reparation av bland annat kontorsmöbler och inventarier görs i någon 
form i de flesta kommunerna. Ett exempel är Ystad kommuns interna och digitala 
återbrukssystem där bland annat möbler och kontorsinventarier kan återbrukas. 
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4.2 Avfallshantering 
4.2.1 Skolor, förskolor och storkök 

Matavfall sorteras ut på i princip alla förskolor, skolor och storkök i kommunerna. 
Verksamheter som hanterar livsmedel, exempelvis tillagningskök, har fettavskiljare 
som töms enligt schema.  

I de flesta förskolor, skolor och storkök sorteras även förpackningar ut, antingen i kärl 
med fastighetsnära insamling eller vid en mottagningspunkt3 där verksamheter kan 
lämna förpackningar och returpapper. Restavfall slängs i kärl eller container. 

Farligt avfall (till exempel batterier, lysrör, annat elavfall och kemikalier) från skolor, 
förskolor och storkök hämtas av entreprenör. 

Grovavfall (till exempel möbler och cyklar) körs i egen regi till återvinningscentral eller 
hämtas av kommunens entreprenörer. 

4.2.2 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

Matavfall sorteras ut inom i princip all äldreomsorg och hälso- och 
sjukvårdsverksamhet i kommunerna. Verksamheter som hanterar livsmedel, 
exempelvis tillagningskök, har fettavskiljare som töms enligt schema. 

På de flesta enheter sorteras även förpackningar ut, antingen i kärl med fastighetsnära 
insamling eller vid en mottagningspunkt4 där verksamheter kan lämna förpackningar 
och returpapper. 

• Restavfall slängs i kärl eller container. 

• Kanyler samlas i kanylburkar som skickas iväg enligt avtal.  

• Kasserade läkemedel skickas till apotek. 

• Avfall som berörs av sekretess slängs i särskilda sekretessbehållare.  

                                                      
3 Enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI 
4 Enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI  
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4.2.3 Fastighet och lokalvård 

Vid exempelvis renovering av fastigheter så uppstår bygg- och rivningsavfall, vilket 
transporteras till återvinningscentral. Transporten utförs i egen regi alternativt av en 
entreprenör. Vid entreprenader tar denna själv hand om avfallet. Massor som uppstår 
vid större entreprenader transporteras till godkända deponianläggningar beroende på 
massornas beskaffenhet. 

I kommunala fastigheter finns vanligen sorteringsmöjligheter för förpackningar och 
returpapper. Restavfall läggs i kärl eller containrar. I kommuner som har infört 
matavfallsinsamling finns vanligtvis också kärl för matavfall. 

Den största delen av det avfall som samlas in vid lokalvård består av restavfall från 
städning och tömning av papperskorgar. En del avfall transporteras till 
återvinningscentral där det sorteras. 

4.2.4 Vatten- och avloppsreningsverk 

I några av kommunerna finns vatten- och avloppsreningsverk som genererar olika typer 
av avfall. 

Gallerrens från reningsverken läggs i en container och skickas till energiåtervinning. 
Sand från reningsverken samlas upp i sandfång och tas om hand av entreprenör eller 
blandas in i jordmassor. Slam från reningsverken rötas och används därefter inom olika 
områden beroende på dess kvalitet. Vid bra kvalitet sprids det på åkermark, annars 
blandas det i anläggningsjord som används till bland annat deponitäckning eller går 
till förbränning. 

Vid samtliga reningsverk sorteras restavfall ut och vid reningsverken i kommuner som 
har infört matavfallsinsamling sorteras också matavfall ut i personalens lunchrum. 
Även farligt avfall och elavfall sorteras ut och vid vissa reningsverk sorteras även 
förpackningar och returpapper ut. Övrigt avfall läggs i en container.  

4.2.5 Energiproduktion 

I kommunerna Lomma, Sjöbo, Svedala, Trelleborg och Ystad finns värmeverk som 
genererar avfall. 

Avfall från energiproduktion utgörs framförallt av aska, slagg och rökgasreningsrester. 
Aska transporteras till Langöya i Norge för återvinning och viss aska återförs till 
skogen. Slagg återvinns till exempelvis konstruktionsmaterial efter att metaller 
sorterats ut och rökgasreningsrester i form av kondens renas. 
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4.2.6 Gata, park och hamnar 

Inom verksamheterna gata, park och hamnar uppstår många slags avfall: 

• Grus, löv med mera från gatusopning transporteras till återvinningscentral, 
kommunens egen avfallsanläggning om sådan finns alternativt direkt till Sysav 
eller en entreprenör.  

• Park- och trädgårdsavfall transporteras till återvinningscentral, alternativt till 
kommunens egen avfallsanläggning om sådan finns. Avfallet komposteras 
alternativt flisas och används till marktäckning eller för utvinning av 
biobränsle. 

• Avfall från skräpplockning och papperskorgar på allmän plats går till 
energiåtervinning. Från papperskorgar med källsortering, som finns i vissa 
kommuner (Kävlinge, Lomma, Vellinge, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla), går 
utsorterade fraktioner till materialåtervinning. I några kommuner finns 
Pantamerarör utplacerade på papperskorgar eller andra stolpar. 

• Rännstensbrunnar slamsugs av entreprenör. Efter avvattning transporteras 
gruset till avfallsanläggning. 

• Asfalt skickas till extern mottagare alternativt till kommunens egen 
avfallsanläggning om sådan finns, där det smälts ner och blir till ny asfalt. Det 
förekommer också att asfalt används som fyllnadsmassa vid mindre 
underhållsarbeten eller vid nedlagda deponier. 

• Massor samt bygg- och rivningsavfall transporteras till återvinningscentral. 
Vissa schaktmassor från grävningsarbeten används även som fyllnadsmassor 
vid mindre underhållsarbeten eller till sluttäckning av nedlagda deponier. 

• Övergivna bilar skrotas hos bilskrot. 

• Snö från snöröjning samlas vid behov på särskilda snöupplag.  

• Farligt avfall, elavfall, möbler eller annat som har dumpats på allmän plats 
transporteras till återvinningscentral. 

För fritidsbåtshamnar finns lagstadgade regler för mottagning av avfall från fritidsbåtar 
och krav på avfallshanteringsplan enligt SJÖFS 2001:13. I kommuner som har 
kommunala hamnar finns möjlighet för både fritidsbåtar och husbilar att lämna 
vanliga hushållssopor. I en del hamnar finns även system för insamling av 
förpackningar, returpapper och farligt avfall, och det förekommer även mottagning av 
latrin. Eventuella massor som tas upp i samband med muddring avvattnas och körs till 
deponi eller lagras där tillstånd getts av Länsstyrelsen.  
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4.2.7 Administration 

På kommunhus och övriga kommunala kontor sorteras matavfall, förpackningar och 
returpapper ut. Farligt avfall (inklusive batterier, ljuskällor och annat elavfall) hämtas i 
flera kommuner av entreprenör, men det förekommer även att det lämnas till 
återvinningscentral. Grovavfall såsom kasserade möbler och dylikt lämnas till 
återvinningscentral. 

Inom it-verksamhet uppstår särskilt mycket emballage och elavfall. Emballage 
(pappersförpackningar/wellpapp och plast/frigolit), sorteras i kärl för respektive 
avfallsslag. Elektronikavfall som kan innehålla data skickas till destruktion av data 
samt återvinning. Hanteringen regleras i avtal som säkerställer säker transport och 
radering av data. Elektronikavfall utan data (till exempel kablar) transporteras till 
elektronikåtervinning. Övriga avfallsslag hanteras på samma sätt som inom övrig 
administrativ verksamhet. 
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5 Avfall som omfattas av 
producentansvar 

I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar en vara har 
miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna ska se till att varan tas 
omhand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas slutanvändning. Producenterna 
ansvarar därför för insamlingssystemet för varorna. Producentansvaret omfattar idag 
förpackningar, returpapper, elektriska och elektroniska produkter, batterier, däck, bilar, 
läkemedel samt radioaktiva produkter.  

5.1 Avfallsslag och mängder 
Under år 2018 samlades det sammanlagt in cirka 22 000 ton förpackningar och 
returpapper, samt cirka 4 160 ton elavfall och batterier som omfattas av 
producentansvar i kommunerna. I tabell 7 presenteras insamlade mängder avfall som 
omfattas av producentansvar utslaget per invånare för respektive avfallsslag. 
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Tabell 7  Insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar i 
kommunerna 2018  

 KOMMUNERNA, 
KG/INVÅNARE 

SVERIGE, 
KG/INVÅNARE 

Förpackningar och returpapper totalt, 
varav: 

76,7 63,5 

- returpapper 23,4 18,7 

- pappersförpackningar 16,2 13,9 

- plastförpackningar 9,0 7,5 

- glasförpackningar 26,1 21,8 

- metallförpackningar 2,1 1,6 

Elavfall totalt, varav: 14,8 12,8 

- elavfall, exkl. batterier1 8,1 6,5 

- bärbara batterier 0,2 0,3 

Bilbatterier Uppgift saknas - 

Däck Uppgift saknas - 

Bilar Uppgift saknas - 

Läkemedel Uppgift saknas - 

1 Avser El-Kretsens fraktion Diverse elektronik. I denna fraktion ingår inte vitvaror, kyl 
och frys, batterier, lysrör och lågenergilampor samt övriga ljuskällor. 

Under år 2018 samlades totalt cirka 76,7 kg/invånare förpackningar och returpapper in, 
vilket ligger över riksgenomsnittet enligt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. 

Under år 2018 samlades cirka 14,8 kg/invånare elavfall, inklusive bärbara batterier in, 
vilket ligger över riksgenomsnittet enligt El-Kretsen AB. Motsvarande nationella nyckeltal 
för bilbatterier, däck, bilar och läkemedel saknas. 

5.2 Returpapper och förpackningar 
I kommunerna Lomma, Sjöbo, Svedala och Trelleborg har villahushåll tillgång till 
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper genom fyrfackssystem. 
Många flerbostadshus i kommunerna har också fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper. Insamlingen sker då oftast i system med separata 
behållare. 
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För hushåll som inte har fyrfackssystem eller system med separata behållare lämnas 
tidningar och förpackningar in på en av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens 
återvinningsstationer. Återvinningsstationerna är ofta placerade vid butiker eller i 
anslutning till genomfartsvägar. I kommunerna finns totalt 148 stycken 
återvinningsstationer.  

5.3 Däck 
Svensk Däckåtervinning har producentansvaret för däck. Däck tas inte emot på 
återvinningscentralerna, och istället hänvisas avfallslämnaren till däckfirmor. 

5.4 Batterier 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av batterier.  

Batterier från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral. Batterier kan även lämnas 
i Samlaren, se kapitel 5.6, eller i batteriholkar som finns på många av Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer. I Sjöbo kommun sker även 
fastighetsnära insamling av batterier. 

Bilbatterier kan antingen lämnas i retur när ett nytt batteri köps eller på en 
återvinningscentral.  

El-Kretsen transporterar batterierna till en behandlingsanläggning. Där sorteras först 
knappcellsbatterier ut med hjälp av en skaksikt, då de oftast innehåller kvicksilver. 
Därefter sorteras övriga batterier ut manuellt efter innehåll; bly, litium, NiMH, NiCd 
samt alkaliska. Respektive fraktion krossas och hanteras i ett slutet system, där så 
mycket som möjligt material- eller energiåtervinns, och resten tas omhand som farligt 
avfall.   

5.5 Bilar 
Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt ansvar för 
avfallshantering, om skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Övergivna skrotbilar kan också anses vara nedskräpning, om den finns på en 
plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. På enskild mark eller tomtmark 
är det markägaren som ansvarar för att den förvaras säkert ur miljösynpunkt, om 
markägaren godkänt placeringen. På allmän vägmark, det vill säga allmänna vägar 
utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är Trafikverket 
ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det kommunen som beslutar om 
hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas fordon som är i 
dåligt skick, övergivna samt har ett mycket lågt värde.  
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En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en 
auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhändertagande återanvänds vissa delar av 
bilen, andra delar materialåtervinns och en liten del förbränns. 

I kommunerna finns flera auktoriserade bildemonteringsanläggningar. 

5.6 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av elektriska och elektroniska produkter (elavfall). 

Elavfall från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral eller till Farligt Avfall-bilen. I 
några kommuner förekommer fastighetsnära insamling av elavfall. Elavfall kan i 
samtliga kommuner även lämnas i Samlaren, som är ett särskilt utformat skåp för 
insamling av batterier, ljuskällor och smått elavfall. Samlaren finns placerad på ett 30-
tal butiker/platser sammanlagt i kommunerna. 

Nedan finns exempel på hur några olika typer av elavfall omhändertas: 

• Ljuskällor transporteras till en anläggning för krossning och sortering. Först 
krossas lamporna i ett slutet system för insamling av kvicksilver. Därefter 
sorteras återstående material i glas och metall för att sedan återvinnas.  

• Kylar och frysar skickas till en anläggning där farliga komponenter avlägsnas 
och övriga fraktioner förbereds för återvinning. Först avlägsnas farligt avfall i 
form av olja och kylkretsar. Därefter töms kylar och frysar på hyllor och annat 
löst material som återvinns som glas och plast. Kylar och frysar krossas sedan 
för att isolering, metall och plast ska kunna sorteras ut och eventuella freoner 
samlas upp. 

• Stora vitvaror såsom spisar och tvättmaskiner transporteras till en anläggning 
där farliga komponenter avlägsnas och övriga fraktioner förbereds för 
återvinning. Först avlägsnas miljöfarliga ämnen som exempel PCB. Sedan 
krossas vitvarorna så att glas, plast och metall kan återvinnas.  

5.7 Läkemedel 
Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek. Inlämnat läkemedel behandlas genom 
förbränning på godkända avfallsförbränningsanläggningar med 
effektiv förbränning och rökgasrening.  
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6 Övrigt avfall 
Övrigt avfall avser avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller 
producentansvar. Detta avfall utgörs av avfall från företag och andra verksamheter, och 
som uppkommer i samband med en verksamhets produktion av varor eller tjänster. 
Avfallet samlas in av entreprenörer på uppdrag av den enskilda verksamheten och 
transporteras till en av verksamheternas avtalade anläggningar för omhändertagande. 

6.1 Avfallsslag och mängder 
Avfall från företag och andra verksamheter kan utgöras av exempelvis följande 
avfallstyper: 

• Avfall från jordbruk och andra areella näringar 

• Avfall från bygg- och anläggningsverksamhet 

• Avfall från fastighetsskötsel 

• Avfall från tillverkande industri 

• Avfall från energiutvinning 

 

Exempel på större industrier, företag och andra verksamheter som producerar avfall i 
kommunerna är: 

Elektroproduktion Polykemi 

Er-Ho Bygg Sandvik 

Kiviks musteri Skånemejerier 

Nolato MediTech Ugglarps slakteri 
Nordic Sea Winery Ängavallens gårdsslakteri 
Prestando AB Plastal 
Metso Minerals AB  

 

Uppgifter saknas om mängden övrigt avfall som uppstår från företag och andra 
verksamheter i kommunerna. 
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6.2 Hantering av avfall från företag  
och andra verksamheter 

Verksamhetsavfall hanteras huvudsakligen på den privata marknaden. Av vissa 
fraktioner inkommer även ganska stora mängder till kommunernas 
återvinningscentraler, som mot avgift tar emot avfall från mindre företag.  

Alla företag och verksamheter måste källsortera sitt avfall. Först sorteras farligt avfall 
ut och lämnas separat. Flertalet företag sorterar ut återvinningsbart avfall såsom trä, 
skrot, plast, papper etc. Alla företag har skyldighet att sortera ut förpackningar, däck 
med mera som anges i förordningarna om producentansvar. Det avfall som återstår 
delas slutligen upp i brännbart och icke brännbart avfall. Avfallet hanteras i 
traditionella avfallsbehållare, exempelvis kärl eller containrar, och transporteras till 
mottagande anläggningar för sortering, behandling och återvinning. 

För hämtning av förpackningar och returpapper ska företagen i första hand teckna 
abonnemang. Små mängder förpackningar och wellpapp från företag kan i mån av 
plats lämnas vid Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI:s) mottagningspunkter. 
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7 Anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall 

I följande avsnitt beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för 
hantering av avfall från kommunerna.  

7.1 Avfallsanläggningar i kommunerna 
7.1.1 Återvinningscentraler 

Det finns totalt 13 stycken återvinningscentraler i kommunerna. Anläggningarna drivs 
av Sysav. 

På återvinningscentralerna kan hushåll och småföretag lämna exempelvis följande 
avfallsslag: 

• Föremål och kläder till loppis och 

secondhandförsäljning  

• Byggmaterial till återbruk (enbart 

på återvinningscentralerna i Malmö,  

går till Malmö Återbyggdepå) 

• Vitvaror, kylar och frysar 

• Farligt avfall 

• El-avfall 

• Eternit  

• Förpackningar av glas, metall, 

papper och plast 

• Returpapper 

• Wellpapp 

• Metall 

• Hårdplast (på vissa ÅVC:er) 

• Planglas 

• Trä 

• Gips 

• Resårmöbler 

• Brännbart  

• Trädgårdsavfall 

• Jord, sten, tegel och betong  

• Ej återvinningsbart 
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Bildtext: Karta över Sysavs 16 återvinningscentraler samt Trelleborgs 
återvinningscentraler i Anderslöv och Smygehamn. 

År 2018 mottogs totalt cirka 169 300 ton avfall på Sysavs återvinningscentraler i 
regionen. Av denna mängd återvanns cirka 99 procent genom materialåtervinning, 
kompostering eller förbränning med energiutvinning. De dominerande 
avfallsfraktionerna var blandat inert material (jord, sten, tegel och betong) och 
trädgårdsavfall. Andelen avfall till materialåtervinning är något lägre och andelen avfall 
till energiåtervinning högre än riksgenomsnittet för grovavfall och trädgårdsavfall. 

Återvinningscentralerna i Sysavregionen hade år 2018 cirka 2,04 miljoner besök. Antalet 
besök på anläggningarna har ökat med cirka 18 procent de senaste tio åren. 

Det är inte bara hushåll som lämnar avfall på återvinningscentralerna, utan även 
företag har möjlighet att lämna avfall mot avgift. Av avfallet som tas emot på 
återvinningscentralerna lämnas cirka 1 procent av företag.  

  

374



Bilaga 3 | Nulägesbeskrivning  
 
 
 

32 
 

7.1.2 Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad 

Hedeskoga avfallsanläggning utanför Ystad ligger med utsikt över slätten. 
Tillverkningen av anläggningsjord, sortering av blandat avfall, omlastning av avfall, 
samt deponering av avfall är de centrala delarna i verksamheten. År 2017 sorterades 
nästan 7 000 ton avfall på anläggningen och runt 28 000 ton mellanlagrades och 
omlastades. Omkring 11 000 ton deponerades varav 600 ton var farligt avfall.  

På anläggningen iordningställs nya ytor för att klara av deponeringen framöver. 
Lakvattenbehandlingen sköts till största delen lokalt i ett markväxtsystem. Hedeskoga 
avfallsanläggning ligger i ett intressant naturområde och Skåneleden passerar i 
närheten. 

7.1.3 Trelleborgs avfallsanläggning, Trelleborg 

Trelleborgs avfallsanläggning ligger i västra Trelleborg. Tyngdpunkten i verksamheten 
ligger på omlastningsstationen samt sorteringen av blandat avfall. År 2017 omlastades 
cirka 26 000 ton icke farligt avfall inklusive förpackningar och returpapper, och omkring 
7 000 ton avfall sorterades.  

På anläggningen finns en förbehandlingsanläggning för lakvatten som år 2017 
behandlade drygt 100 000 m3 lakvatten från Trelleborgs avfallsanläggning och 
angränsande deponi. Delar av anläggningen har återställts till ett rekreationsområde 
och angränsar till Albäcksskogen. 

Under år 2019 genomfördes ett projekt med mål att ta fram ett åtgärdsprogram för 
hanteringen av PFOS i lakvatten från Albäcksdeponin samt att förhindra recirkulering 
av PFOS.  
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7.1.4 Måsalycke avfallsanläggning, Sankt Olof 

Måsalycke avfallsanläggning ligger vackert inbäddad i skogen utanför  
Sankt Olof i Simrishamns kommun. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på omlastning 
av avfall samt sortering av blandat avfall. År 2017 omlastades omkring 15 000 ton avfall 
och cirka 3 000 ton sorterades. 

Allt uppkommet lakvatten hanteras lokalt på anläggningen. Under de kommande åren 
kommer mycket arbete att läggas på avslutning och efterbehandling av den gamla 
deponin. Inom anläggningen, som till största delen omfattar skog, finns ett flertal av 
Skogsvårdsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper. 

7.2 Övriga avfallsanläggningar i regionen 
7.2.1 Spillepengs avfallsanläggning 

Spillepengs avfallsanläggning norr om Malmö är en konstgjord halvö som sträcker sig 
en bit ut i Öresund. Särskilt för Spillepeng är att det finns anläggningar för 
bränsleberedning och slaggsortering, samt lager för brännbart avfall. Här finns även en 
deponi för farligt avfall och en deponi för vanligt avfall. År 2017 behandlades drygt 30 
000 ton avfall genom bränsleberedning på anläggningen, och runt 120 000 ton slagg 
sorterades. Omkring 6 000 ton farligt avfall och 5 000 övrigt (icke farligt) avfall 
deponerades. Anläggningen har ett rikt fågelliv med bland annat en stor boplats för 
backsvalor. I anslutning till anläggningen finns både industriområden, ett 
rekreationsområde och ett naturreservat. 

 

 

376



Bilaga 3 | Nulägesbeskrivning  
 
 
 

34 
 

7.2.2 Övriga avfallsanläggningar 

Utöver avfallsanläggningarna i kommunerna och som drivs av Sysav finns även ett 
flertal andra anläggningar som är av betydelse för avfallshanteringen lokalt eller i 
regionen. 

I tabell 8 redovisas en översiktlig sammanställning över tillståndspliktiga 
avfallsanläggningar, samt avfallsanläggningar som hanterar större mängder avfall i 
respektive kommun. Andra viktiga anläggningar som hanterar avfall är kommunala 
reningsverk, hamnar som hanterar avfall från fartyg i hamn, 
bildemonteringsanläggningar samt anläggningar som enbart hanterar avfall från egen 
verksamhet.  
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Tabell 8 Övriga avfallsanläggningar i kommunerna. 

  HUVUDMAN LOKALISERING BEHANDLINGS-
METODER 

AVFALLSTYPER SOM HANTERAS 

Kävlinge -    

Lomma Ramneskogs 
Recycling AB 

   

Simrishamn -    

Sjöbo Tekniska 
förvaltningen  

Sjöbo Mellanlagring och 
viss mekanisk 
bearbetning 
(flisning/krossnin
g) 

Asfalt, betong och 
trädgårdsavfall 

Skurup Ekdahl Miljö AB Skurup Mellanlagring Returglas (på uppdrag av 
Svensk Glasåtervinning) 

Staffanstorp Green 
Landscaping AB 

Staffanstorp Kompostering Trädgårdsavfall 

Svedala Svedala 
kommun 

Svedala Kompostering  Trädgårdsavfall 

Tomelilla -    

Trelleborg Tekniska 
förvaltningen 

Trelleborg Lagrar, 
sorterar, 
bearbetar 

Park- och trädgårdsavfall, 
schaktmassor, asfalt 

 Ramneskogs Trelleborg Lagrar, 
sorterar, 
bearbetar 

Skrotupplag 

 Anderslövs och 
Smygehamns 
ÅVC 

Anderslöv/Smyg
e-hamn 

Mellanlagring 
samt flisning 
och 
kompostering 

Brännbart avfall, grovavfall, 
trädgårdsavfall, trä/virke, 
papper/well, glas, metall, 
farligt avfall och loppis 

 Lt Entreprenad 
AB 

Anderslöv Lagrar, 
sorterar, 
bearbetar 

Jord, sten (jordmassor), bygg- 
och rivningsavfall (betong, 
tegel, asfalt, trä) samt annat 
trä från jordbruk, 
trädgårdsnäring, vattenbruk, 
skogsbruk 

 Miljöfabriken 
2000 AB 

Trelleborg Lagrar, 
sorterar, 
bearbetar 

Jordmassor, bygg- och 
rivningsavfall, trädgårdsavfall 
och liknande 
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  HUVUDMAN LOKALISERING BEHANDLINGS-
METODER 

AVFALLSTYPER SOM HANTERAS 

 Material Teknik 
& Återvinning 
AB 

Anderslöv Lagrar, 
sorterar, 
bearbetar 

Jordmassor, bygg- och 
rivningsavfall, trädgårdsavfall 
och liknande 

 Ågab Syd AB Trelleborg Lagrar, 
sorterar, 
bearbetar 

Jordmassor, bygg- och 
rivningsavfall, trädgårdsavfall 
och liknande 

Vellinge Kretslopp & 
Recycling 
Sverige 

Vellinge Återvinning Jordbruksplast 

Ystad Flera 
anläggningar som 
drivs av bl.a. 
RagnSells, BioRec  
m fl 

Ystad Mellanlagring, 
sortering 

Slam, jord och massor 

 Ystads kommun Ystad Mellanlagring, 
sortering, 
krossning, 
kompostering och 
utfyllnad (för 
framtida 
rekreationsomr.) 

Asfalt, betong, sten, jord, slam 
från gatubrunnar m.m. 

 

7.3 Anläggningar utanför kommunerna 
Utanför kommunerna finns flera anläggningar som används för återvinning och 
bortskaffande av avfall som uppkommit inom kommunerna. De viktigaste av dessa 
anläggningar är: 

• Biogasanläggningar, till exempel Karpalund, Söderåsen och Laholm 

• Behandlingsanläggningar för farligt avfall, till exempel Fortum i Kumla 

• Anläggning för omhändertagande av aska på Langöya i Norge 

• Materialåtervinningsanläggningar för olika fraktioner 
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1 Bakgrund 
De elva kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, 
Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad som denna bilaga avser benämns hädanefter som 

kommunerna. 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och 
Länsstyrelsens sammanställning (NFS 2017:2) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om 
nedlagda deponier, inklusive en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa 

och miljön. Har kommunen varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och 
vidtagna åtgärder redovisas för gällande deponier. 

Enligt Naturvårdsverkets vägledningsrapport (6760) till föreskrifterna bör det för varje deponi 
anges plats och namn. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som deponerats, 

deponiklass, deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken tidsperiod som 
deponin var i drift, förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga. 

Enligt 5 § avfallsförordningen (2011:927) avses med deponi en upplagsplats för avfall. De 
deponier som redovisas i denna bilaga är upplagsplatser som inte längre tillförs avfall. 

2 Genomförd inventering  
och riskklassning 

I de flesta av de elva kommunerna har en inventering av nedlagda deponier genomförts 
sedan många år tillbaka. I samband med inventeringen har även en preliminär 
riskbedömning ofta utförts, utifrån exempelvis intervjuer med personer som är eller har varit 

anlitade av kommunen eller med personal på åkerier och vissa industrier. I flera kommuner 
har dessutom någon form av hydrogeologisk undersökning genomförts. Deponierna har 
sedan klassats utifrån risker och behov av åtgärder. 

Den riskbedömning som gjorts av kommunerna och som redovisas i denna bilaga utgår i de 

flesta fall inte från Metodik för inventering av förorenade områden  (MIFO). De kommuner som 
har genomfört riskbedömning enligt MIFO är Vellinge och Sjöbo kommun, och i viss 
utsträckning även Svedala och Kävlinge kommun. Kommunerna har gjort bedömningen enligt 

en fyrgradig skala med ungefär följande innebörd: 

1 – Mycket stor risk, mätningar, undersökningar samt åtgärder behövs 
2 – Stor risk, mätningar och undersökningar bör utföras för senare ställningstagande  
3 – Måttlig risk, begränsade åtgärder behövs 

4 – Liten risk, inga åtgärder behövs 
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Mot bakgrund av krav som tillkommit efter den första inventeringen och riskklassningen, har 
det bedömts att informationen om de gamla avfallsupplagen i flera av kommunerna behöver 
uppdateras. Det har även bedömts att en fördjupad riskbedömning, med en förnyad 

klassning och för vissa deponier ett förslag till program över skyddsåtgärder, bör tas fram. 

Baserat på riskklassningen har kontroller utförts på vissa deponier vad gäller exempelvis 
grundvatten, ytvatten och metangas. Vid vissa deponier har även åtgärder vidtagits. 

3 Resultat av inventering  
och riskklassning 

I detta kapitel redovisas grundläggande uppgifter om de nedlagda deponierna i 
kommunerna, som även redovisades i kommunernas tidigare avfallsplaner. I kommunerna 
har sammanlagt 167 stycken nedlagda deponier identifierats. Av dessa har 6 stycken riskklass 

1, 26 stycken riskklass 2 och 38 stycken riskklass 3. Övriga tillhör riskklass 4 eller har ej 
riskklassats. 

Sammanställningen bygger på uppgifter från tidigare avfallsplaner, i vissa fall uppdaterade 
eller kompletterade med ytterligare uppgifter om till exempel verksamhetsutövare.  

Uppgifter om deponerade mängder och deponins utbredning har för merparten av 

deponierna inte funnits tillgängliga, varför dessa uppgifter inte redovisas. Respektive 
kommun kan ha tillgång till ytterligare uppgifter utöver de som redovisas i nedan.  
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Tabell 1 Nedlagda deponier 

KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 

PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Kävlinge Kävlingetippen Hushållsavfall Grusmarken 13 Iordningställt 1940-1958 Kävlinge kommun 3 

Kävlinge Betongfabriken Byggavfall, 
schaktmassor 

Stora Harrie 
29:63 

Iordningställt 19??-19?? Kävlinge kommun 3 

Kävlinge Lackalänga Hushållsavfall/ 
Industriavfall 
 
 

Lackalänga 
24:3, 22:4 

Cirka 5% av upplaget 
togs bort i samband 
med byggnaden av 
Västkustbanan. 
Borttaget avfall 
deponerades av Sysav 
på Spillepeng. 
Resterande område är 
iordningställt. 

19??-1966 Kävlinge kommun 3 (MIFO) 

Kävlinge Måsängen Hushållsavfall, 
schaktmassor 

Kävlinge 36:7 Iordningställt som 
parkområde 

1930-1955 Kävlinge kommun 3 (MIFO) 

Kävlinge Glacéläder Industriavfall/ 
Farligt avfall 
 

Möller 2, 
Kävlinge 36:7, 
Stora Harrie 
29:96, Stora 
Harrie 29:5 

Sanering av området 
inklusive täckning av 
gamla slam- och 
avfallstippar 
genomfördes under 
1995 och 1996. Området 
används idag för 
rekreation. 

1898-1989 Glacéläderfabriken 3-4 (MIFO) 

Kävlinge Furulund Byggavfall, 
schaktmassor 

Furulund 2:98 I huvudsak återställt 19??-19?? Lundfrakt 3 (MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Kävlinge Dösjebro Hushållsavfall/ 
Industriavfall 
 

Ålstorp 1:1 Geotekniska 
förstärkningar har 
utförts och fåran för 
Saxån har grävts om 
på större avstånd från 
Dösjebroupplaget. 

19??-1973 Kävlinge kommun 3 (MIFO) 

Kävlinge Löddeköpinge, 
Norrevång 

Hushållsavfall Håkantorp 3:30, 
3:2, 
Löddeköpinge 
8:4 

kontrollprogram 19??-1988 Sysav 3 (MIFO) 

Kävlinge Högs tegelbruk Byggavfall, 
schaktmassor 

Hög 29:2  19??-1992  3 (MIFO) 

Kävlinge Lilla Harrie Hushållsavfall Lilla Harrie 
28:1 

Iordningställt 1952-1965 Kävlinge kommun 3 (MIFO) 

Kävlinge Löddesborg Avloppsslam Löddeköpinge 
92:26 

Återställt 1966-1976  4 

Kävlinge Löddesborgs gods Hushållsavfall Löddeköpinge 
92:26 

 19??-19??  4 

Kävlinge Vikhögs hamn Hushållsavfall Vikhög 1:28  19??-1954   

Kävlinge Barsebäcks hamn Hushållsavfall Barsebäcks 
fiskeläge 1:1, 
Barsebäck 38:3 

 19??-1954  3 (MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Lomma Pråmlyckan 3, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 0) 

Avfallsdeponier - 
Rena jordmassor 
från Trafikverket 

Lomma 22:5, 
22:6 

Lomma 22:6 är 
bebyggd 

Startades 
1955-1960, 
avslutades 
1967-1973 

 3 (2009) 

Lomma Pråmlyckan, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 1) 

Avfallsdeponier - 
Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
byggnadsavfall, 
metallskrot, schakt-, 
jord- och 
rivningsmassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 

Lomma 22:11>3, 
Lomma 26:3 

Delar av Lomma 22:11 
är bebyggd.  

1970-1978  3 (2009) 

Lomma Pråmlyckan, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 2) 

Avfallsdeponier - 
Schaktmassor, bygg-
nadsmaterial, 
troligen även 
rivningsmaterial. 
Okänt vad för typ av 
avfall som syns på 
flygfoto från 1978. 

Lomma 22:13>1, 
22:14, 26:3 

 1970-1978  3 (2009) 

Lomma Naturreservatet 
Slättängs-
dammarna  

(Löpnr. 3) 

Troligtvis en utfylld 
lertäkt i de centrala 
delarna av 
naturreservatet. 

Oklar 
lokalisering 

 Ca 1965-
2002 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Lomma Naturreservatet 
Östra dammen, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 4) 

Okänt material, 
hushållsavfall och 
diverse 

Oklar 
lokalisering 

    

Lomma Lomma Lergravar 
norr om 
Prästbergavägen 
(Löpnr. 5 och 6) 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall. Mellanlagring 
trädgårdsavfall och 
asfaltsmassa.  

Lomma 21:34  1900-talets 
början-
2009 

 2 (2002) 

Lomma Habo-tippen, 
Lomma kommun 
(Löpnr. 7) 

Hushållsavfall, latrin Lilla Habo 1:7   Början på 
1930-talet-
1938 

 3 (2018) 

Lomma Märgelgraven vid 
Leråkra, Flädie 
sophantering 
(Löpnr. 8) 

Avfallsdeponier - 
Hushålls-, trädgårds- 
och industriavfall, 
skrot, ≥ 1 bil på 30-
talet 

Fjelie 2:11, 
Fjelie 9:22 

Utfyllnad mellan två 
f.d. banvallar. 

Ca 1930-ca 
1975 

 2 (2018) 

Lomma Söder om 
Lumabyvägen, fd 
Lomma kommuns 
avfallsdeponi 
(Löpnr. 9) 

Okänt material, 
parkavfall, schakt-
massor från gatu- 
och ledningsarbeten 

Lomma 21:34 Området ingår i Östra 
dammarnas 
naturreservat. 

Början av 
1900-talet-
2009 

 1 (2018) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Lomma Norr om Lilla 
Lomma, AB Lomma 
tegelfabrik (Löpnr. 
10) 

Hushålls-, träd-
gårds-, industri-, 
byggnadsavfall, 
rivningsmaterial, 
schaktmassor, plåt, 
slamsten, organiskt 
material m.m. Har 
använts som 
"smygtipp" enl. 
boende i området. 

Lomma 24:6>2, 
24:12>2, 24:22, 
24:30, 24:34 

Tillstånd utfyllnad av 
täktområde 1982-1983. 
Två geotekniska 
undersökningar 2001. 
Lomma 24:22, 24:30, 
24:34 är bebyggda. 

1960-talet-
tidigast 
1986 

 2 (2002) 

Lomma Domedejla mosse 
(Löpnr. 11) 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Borgeby 16:8 Området ingår i 
Domedejla mosses 
naturreservat 

1940-1950-
talet 

 1 (2018) 

Lomma Haboområdet. 
Lomma kommun, 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 12) 

Krossade 
asbestcement-
plattor på en sträcka 
av ca 250 m 

Lomma 26:3>1 
(N åkanten av 
Höje å, SV 
Lomma k:a). 
Eventuellt Lilla 
Habo 3:1 

Delvis övertäckt med 
jordmassor. 
Utfyllnadshöjd ca 1,5 
m. Området är ett 
rekreationsområde 
och ligger intill ett 
koloniområde. 

Mitten av 
1960-talet 

 1 (2018) 

Lomma Haboområdet. 
Lomma kommun, 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 13) 

Krossat 
asbestcement-
material på en 
sträcka av ca 150 m 

Lomma 33:11>1 
(V åkanten av 
Höje å, mitt för 
cementbolaget
s 
gårdsbyggnad) 

Täckt med jordmassor 
och besått med gräs. 
Utfyllnadshöjd ca 1 m. 
Anlagd parkyta. 

Början på 
1960-talet 

 2 (2018) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Lomma Haboområdet. 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 14) 

Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
byggnadsavfall, 
metallskrot, schakt-, 
jord- och 
rivningsmassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 

Lomma 26:3>1, 
33:11>1 (N 
delområdet) 

Kontrollprogram 1971-1977  3 (2018) 

Lomma Haboområdet; 
Lomma kommuns 
tipp. AB Eurocs 
(Skånska cement) 
område (Löpnr. 15) 

Avfallsdeponier - 
Hushålls-, industri- 
och trädgårdsavfall, 
spillolja, bilar, 
vitvaror. 

Lilla Habo 3:2, 
3:9. Lomma 
26:3, 33:11. 

Ridhus i nordöstliga 
delen.  
Rekreationsområde  
ligger direkt intill 
koloniområde, 
brukshundsklubb och 
båtuppställningsplats. 

1964-1970-
talet 

 3 (2018) 

Lomma Haboområdet; 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 16) 

Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
metallskrot, tegel, 
trä. Transport-vägar 
av slagg från 
Spillepengen. 

Lomma 26:3>1, 
33:11>1 (S 
delområdet) 

Fyllningens mäktighet 
1-7 m. 1991 
konstaterades 
genomträngning av 
lakvatten till Höje å. 
Båtuppläggningsplats 
anlagd 2008 över 
deponi. 
Kontrollprogram 

1969-1977  3 (2018) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Lomma Pråmlyckan (två 
deponier). Södra 
deponin (dammen) 
och norra deponin 
(Löpnr. 17) 

Avfallsdeponier - 
Norra: hushålls-, 
trädgårds-, industri-, 
byggnads-, grov-, 
plast- och 
pappersavfall, 
rivningsmaterial, 
jord, restmaterial 
från 
tegelbalkstillverknin
g m.m. Södra: 
byggnads- och 
rivningsmaterial. 
Tillförseln av 
hushålls- och 
trädgårdsavfall 
skedde 
okontrollerat. 

Lomma 22:12, 
26:3 

Norra deponin: 
tillstånd deponering 
1983 för rena massor. 
Ändrade villkor i nytt 
beslut 1984, bl.a. krav 
på omhändertagande 
av slam från 
sedimenteringsbrunn.                                        

Norra 
deponin 
startades 
1955-1960 
och 
avslutades 
efter 1984. 
Södra 
deponin 
delvis 
igenfylld 
1991. 

 3 (2009) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Lomma Haboområdet. 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 18) 

Granulerat avfall, 
hushållsavfall, 
rötslam, schakt-, 
rivnings- och 
muddermassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 
Otillåten deponering 
av oljefat, dunkar, 
plast m.m. 
konstaterad 1985, 
ska ha tagits bort 
samma år. 

Lomma 25:1>5, 
33:11>1, Lilla 
Habo 3:3 (tid. 
stä 159) 

Mäktighet ca 6-8 m. 
Åtminstone t.o.m. 1986 
leddes vatten vidare 
till området söder om 
för att sedan pumpas 
ut i Höje å. Delar av 
Lomma 25:1 är 
bebyggd. 
 

1969-1989  3 (2018) 

Lomma Bl.a. Lilla Östra 
dammen, 
Fastighets AB 
Sulcus (Löpnr. 19) 

Avfallsdeponier - 
byggnads- och 
trädgårdsavfall 

Lomma 11:56 
(ev.), 11:274, 
11:276, 24:6, 
24:17, 27:38 

Utfyllnad 1-2 m i vissa 
delar, mycket av 
området under vatten. 
Delar av fastigheten 
Lomma 11:56 är 
sanerad. Lomma 11:274, 
Lomma 11:276 och 
Lomma 24:17 är 
bebyggda.   

Tidigast 
1975 

 2 (2018) 

Lomma Habo Gård (Löpnr. 
20) 

Flygfoton visar att 
dammarna var större 
vid 1965, men ingen 
information som 
verifierar utfyllnad 
finns. 

Lilla Habo 1:6, 
Stora Habo 1:7, 
Oklar 
lokalisering 

 Tidigast 
1965 – 
senast 
2002 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Lomma Märgelgrav vid 
Laxman Åkarp 
(Löpnr. 21) 

Hushållsavfall (i 
mindre skala). Här 
tömdes Fjelie kyrkas 
kompost en gång 
per år. 

Oklar 
lokalisering 

 Ca 1930-
1963 

  

Lomma Pråmlyckan 3, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 0) 

Avfallsdeponier - 
Rena jordmassor från 
Trafikverket 

Lomma 22:5, 
22:6 

Lomma 22:6 är 
bebyggd 

Startades 
1955-1960, 
avslutades 
1967-1973 

  

Lomma Pråmlyckan, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 1) 

Avfallsdeponier - 
Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
byggnadsavfall, 
metallskrot, schakt-, 
jord- och 
rivningsmassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 

Lomma 22:11>3, 
Lomma 26:3 

Delar av Lomma 22:11 
är bebyggd.  

1970-1978   

Lomma Pråmlyckan, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 2) 

Avfallsdeponier - 
Schaktmassor, bygg-
nadsmaterial, 
troligen även 
rivningsmaterial. 
Okänt vad för typ av 
avfall som syns på 
flygfoto från 1978. 

Lomma 22:13>1, 
22:14, 26:3 

 1970-1978   
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Simrishamn Måsalycke 
avfallsanläggning 

 Måsalycke 4:3 Pågående verksamhet, 
men sluttäckning 
påbörjad 

   

Simrishamn  F d Ehrnbergs 
Läder, 
Sofielustdeponin, 
Simrishamn 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Vemmerlöv 
87:1 

   1 

Simrishamn F d Ehrnbergs 
läder, 
industrideponi i 
Simrishamn 

Garveri - 
krombaserad 

Garvaren 3, 
Garvaren 13, 
Simrishamn 3:1 

   1 

Simrishamn Borrbytippen  Borrby 7:1     

Simrishamn Gladsax Hallars 
tipp 

 Gladsax Hallar 
1:1 

    

Simrishamn Vallbytippen  Vallby 103:2. 
(Ska vara 
Glimminge 
39:7) 

    

Simrishamn Åkarpstippen Åkarp 
8:2 

 Åkarp 8:2, 
Åkarp 2:5 

    

Simrishamn Tippning i Kiviks 
hamn 

 Mellby 3:121     

Simrishamn Kyhlstippen  Hoby 18:18, 
Hoby 103:1 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Simrishamn Listarumstippen  Listarum 1:17, 
Listarum 28:1, 
Listarum 1:48. 
(Även Listarum 
3:14 ingår i 
tippområdet) 

    

Simrishamn Ravlundatippen  Ravlunda 28:1     

Simrishamn Stengården tipp  Simris 20:33, 
Simris 10:17, 
Simris 10:18 

    

Simrishamn Gyllebotippen  Vemmerlöv 
87:1, 
Vemmerlöv 
98:1 

    

Simrishamn Tommarptippen  Tommarp 151:2     

Simrishamn Borrby  Borrby 42:1     

Simrishamn Åkarpstippen  Åkarp 6:4. 
(Finns en tipp 
till i Åkarp, 
eller är det 
samma som på 
Åkarp 2:5?) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Sjöbo Ommadeponin Hushållsavfall tom 
1978, sedan 
trädgård- och 
rivningsavfall 

Sjöbo Omma 
2:2 

Kontrollprogram finns. 
Under 2017-2018 
genom-fördes Mifo fas 
1, lakvattenutredning, 
geohydrologisk 
utredning, förslag på 
framtida behandling av 
lakvatten. Uppdaterat 
kontroll-program tas 
fram 2019. 

1958-2002  2 (MIFO) 

Sjöbo Bjärsjölagård 
Sjömossen 

Hushållsavfall Bjärsjölagård 
1:118 

Mifo fas 2 under 2016 1945-1976  2 (MIFO) 

Sjöbo Fränninge Hushållsavfall Fränninge 31:4 Mifo fas 2 under 2016 1964-1974  2 (MIFO) 

Sjöbo Ry Hushållsavfall, 
byggmaterial, 
oljefat? 

Ry 3:14 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2021 

1965-1974  2 (MIFO) 

Sjöbo Näsby Hushållsavfall Näsby 3:4 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2021 

1965-1974  3 (MIFO) 

Sjöbo Vanstad Hushållsavfall Vanstad 25:1 Mifo fas 2 under 2015 1958-1979  2 (MIFO) 

Sjöbo Äsperöd Hushållsavfall Vanstad 18:50 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2022 

1968-1980  3 (MIFO) 

Sjöbo Röddinge Hushållsavfall Röddinge 1:1 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2022 

1962-1972  3 (MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Sjöbo Knickarp Hushållsavfall Elsagården 1:1 Mifo fas 2 under 2016 1960-1974  3 (MIFO) 

Sjöbo Sövde Hushållsavfall Sövde 2:1 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2020 

1969-1978  2 (MIFO) 

Sjöbo Blentarp Hushållsavfall Blentarp 23:10 Mifo fas 2 under 2015 1970-1979  2 (MIFO) 

Sjöbo Everlöv Hushållsavfall Everlöv 15:1 Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2020 

1954-1969  2 (MIFO) 

Skurup Industrideponi, 
Västergatans 
förlängning 

Industrideponi Skurup 51:32 
Skurup 51:33 

   3 

Skurup Rydsgård Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall 

Örsjö 18:3     

Skurup Skurup Västra 
Industriområde 

Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall 

Skurup 51:20  1955-1977  2 

Skurup Skurup Örsjö I Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall 

Solberga 21:1    2 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Staffanstorp F d Danisco 
sockerbruk - tipp 
Sockerbruksbacken
- deponi 

Industrideponier Brågarp 6:1 Miljöteknisk 
markundersökning 
utförd. Anses inte 
föreligga någon risk för 
mark och vatten.  
Riskklassning enl 
MIFO.  
Planer på att användas 
som 
rekreationsområde. 

  3 (MIFO) 

Staffanstorp Tipp Staffanstorp 
M67 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Flackarp 8:1, 
Flackarp 7:1 

    

Staffanstorp Tipp Staffanstorp 
M71 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Kvärlöv 1:2     

Staffanstorp Staffanstorp 
Tippen 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Borggård 1:4     

Staffanstorp Staffanstorp 
Tippen vid 
reningsverket 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Borggård 1:4     

Staffanstorp Tipp Staffanstorp 
M68 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Kyrkheddinge     
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Staffanstorp Tipp Staffanstorp 
M69 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Djurslöv 12:1     

Staffanstorp Staffanstorp Första 
soptippen 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Nevishög 5:1     

Staffanstorp Tipp Staffanstorp 
M70 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Örup 5:1     

Staffanstorp  Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Särslöv 12:2     

Svedala Tjustorps 
avfallsupplag 

Schakt- och 
rivningsmassor, 
trädgårds- och 
grovavfall 

 Kontrollprogram 1980-1985  2 (MIFO) 

Svedala Bara tegelbruk Schakt- och 
rivningsmassor, 
trädgårdsavfall mm 

 Kontrollprogram 1967-1978  2(MIFO) 

Svedala Grönljungstippen Grov- och trädgårds-
avfall, div. industri- 
och byggavfall, slam 
från reningsverk, 
latrin mm 

  1970-1978  2(MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Svedala Gamlegård, 
Klågerup 

Hushålls-, bygg- och 
industriavfall, massor, 
trädgårdsavfall och 
latrin 

 Kontrollprogram 1950-1970  2(MIFO) 

Svedala Holmeja 
avfallsupplag 

Främst hushållsavfall, 
schakt- och 
rivningsmassor samt 
trädgårdsavfall 

  1953-1963  2(MIFO) 

Svedala Hästhagen, 
Börringe 

Rivningsmassor 
samt trädgårds och 
skogsavfall 

  1975-198?  4 

Svedala Kullebo, 
Lemmeströ 

Avloppsslam, skrot, 
grovavfall mm 

 Återställd 1950-197?  3(MIFO) 

Svedala Västra Kärrstorp Avfall från behandling 
av kommunalt 
avloppsvatten 

 Återställd 1971-1974  4 

Svedala Harakärr Hushållsavfall och 
park- och trädgårds-
avfall, men även 
industri- och 
byggavfall mm 

  1967-1978  2(MIFO) 

Svedala Västerkulla Schaktmassor och 
Trädgårdsavfall 

 Återställd 1960-197?  4 

Svedala Österkulla (Bjeret) Mest rivnings- och 
schaktmassor samt 
växtavfall mm 

  1975-1987  3(MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Svedala ”Sveagatan” Hushålls-, trädgårds 
och grovavfall, 
rivningsmassor mm 

  1930-1955  4 

Svedala Nordv. vägkorsn. Hushålls-, trädgårds 
och grovavfall, 
rivningsmassor mm 

  1960-1965  2(MIFO) 

Svedala Sydost vägkorsn. Hushålls-, trädgårds 
och grovavfall, 
rivningsmassor mm 

  1960-1967  4 

Svedala Råkulla Hushållsavfall   1950-1960  3(MIFO) 

Svedala Sockerbruket, 
Svedala 

Hushålls-, grov- och 
trädgårdsavfall 

  1955-1958  4 

Svedala Marbäck, Svedala Latrin   1940-1967  4 

Svedala Svedala Arbrå Gjuterisand. 
Täckning 
medschakt- och 
rivningsavfall 

  1975-1986  2(MIFO) 

Tomelilla Onslunda soptipp Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Valleberga 
155:1 

    

Tomelilla Nymölla Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Nedraby 8:2     
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Tomelilla Övrabyborg Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Övrabyborg, 
Övrabyborg 
35:1 

    

Tomelilla Karlsberg Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Södra 
Kvärrestad 8:3 

    

Tomelilla Toarp Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Toarp 3:15     

Tomelilla Örup Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Örup 1:1     

Tomelilla Djupadal Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Ullstorp 122:1     

Tomelilla Tipp Tulleboda Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Tulleboda 1:2     

Tomelilla Forsemölla 
barkdeponering 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Kristinehov 1:1     

Tomelilla Tipp Ängavången Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Andrarum 2:1     
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Tomelilla Tomelilla Onslunda 
soptipp 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Onslunda 5:48     

Trelleborg Skåre hamn 
(väster) 

Främst 
utfyllnadsmassor, 
inget farligt avfall 

  ?-1960-
talet 

 4 

Trelleborg Maglarps 
skjutbana, 7:3 

Gummimassor   ?-1970-talet  4 

Trelleborg Maglarp 36:3 Träd   1973-1976  4 

Trelleborg Maglarp 28:20 Rivningsavfall och 
schaktmassor 

  1970-talet-
2001 

 4 

Trelleborg Albäcksborg  
(Maglarp 14:5) 

Diverse material, ej 
farligt avfall 

 Lakvattenanläggning 
anlagd 2009-2010. 
Tekniska förvaltningen 
ansvarar för drifts och 
genomförande av 
kontrollprogram. 

?-?  4 

Trelleborg Skegrie 6:118 Hushålls-, grov- och 
byggnadsavfall 

  ?-1973  4 

Trelleborg Albäcks äldre 
avfallsupplag 
(Väster Jär 1:1) 

Hushålls-, grov- och 
byggnadsavfall 

  1950-1975  1 

Trelleborg Sjövik 
(Reningsverket 1, 
Lastbilen 1) 

Rivningsmassor, 
hushålls- och 
industriavfall 

  1950-1955  4 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Trelleborg Trelleborgs Hamn 
(Bogsprötet, 
Kompassen) 

Gummirester, 
organiskt avfall, 
rivnings- och 
schaktmassor 

  1935-1945  4 

Trelleborg Östra Värlinge Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Idala (Gislöv 70:2) Rivnings- och 
hushållsavfall samt 
latrinstation 

 Kontrollprogram 
avslutat 2009 då risk 
för urlakning av 
deponin bedöms som 
liten. 

?-1969  4 

Trelleborg Böste Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Väster om Smyge 
hamn (Östra Torp 
5:10) 

Hushålls- och 
industriavfall 

  1952-1955  4 

Trelleborg Kalkgravarna (Östra 
Torp 15:4, 15:5) 

Industri- och 
hushållsavfall 

  ?-1972  4 

Trelleborg Kalkberget 
(Östra Torp 15:7, 
15:2) 

Industriavfall 
bestående främst av 
organiskt avfall 

  ?-?  4 

Trelleborg Smyge skolområde 
(Smygeskolan 1) 

Hushålls- och 
grovavfall samt 
schaktmassor 

  ?-?  4 

Trelleborg Dalahill (Äspö 4:2) Hushållsavfall   1952-1958  4 

Trelleborg Smygehamn 30:2 Hushålls-, industri- 
och grovavfall 

  1952-1970-
talet 

 4 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Trelleborg Beddingestrand 
(Lilla Beddinge 21) 

Hushållsavfall   ?-?  4 

Trelleborg Sotemosse Oklart innehåll, men 
troligtvis främst 
organiskt material 
från Jordberga 
sockerbruk 

  ?-?  4 

Trelleborg Hönsinge Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Stensgård Schaktmassor   1960/1970-
talen 

 4 

Trelleborg Sörby (Grönby 9:12) Hushållsavfall 
 

  1950-talet-
1977 

 4 

Trelleborg Tappersberg 
(Anderslöv 2:68) 

Hushålls- och 
industriavfall samt 
industriellt och 
kommunalt slam 

 Tekniska förvaltningen 
ansvarar för 
genomförande av 
kontrollprogram 

1950-talet-
1977 

 2 

Trelleborg Gamla Anderslöv 
(Anderslöv 1:60) 

Hushålls- och 
latrinavfall 

  1940/1950-
talen 

 4 

Trelleborg Domme Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Åkermans damm 
(Fru Alstad 20:4) 

Byggavfall   ?-?  4 

Trelleborg Fru Alstad  Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Minnesberg (Västra 
Alstad 25:1) 

Industri- och 
hushållsavfall 

  ?-1970-talet  4 

404



Bilaga 4 | Nedlagda deponier   

26 

KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Trelleborg Tegelhålet 
(Minnesberg 1:44) 

Hushålls- och 
industriavfall 

  ?-1990-
talet 

 4 

Trelleborg Klörup 13:5 Grovavfall   1990-talet  4 

Trelleborg Klörup 8:9 Delvis organiskt 
material 

  1980-talet  4 

Trelleborg Liljemärke 1:6 Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Lilla Beddinge 30:2 Hushålls-, industri-, 
och grovavfall 

  1958-1970-
tal 

 4 

Trelleborg Västra Alstad 25:1 Industriellt avfall 
från tegelbruk 

  1950?-
1970/80-tal 

 4 

Trelleborg Klörup 20:1 Slam, bl.a. krom   1970-talet  4 

Vellinge Vellingetippen                                                   
 

Hushållsavfall, 
industriavfall 

Eskilstorp 1:1 Övertäckt, idag dunge 1960-1973 Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Höllvikentippen                      
                         

Hushållsavfall, 
byggavfall 

Lilla Hammar 
17:60 och 49:1 

Övertäckt, idag 
friluftsområde 

1940-1975 Vellinge kommun 2(MIFO) 

Vellinge Skanör-
Falsterbotippen                   

Hushållsavfall Skanör 2:1 Övertäckt, idag grönyta 1962-1978 Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Skanör-Falsterbo 
gamla avfallsupplag 

Hushållsavfall, 
massor 

Skanör 2:1 Övertäckt med sand 1950-1962, 
även 
senare för 
massor 

Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Flommen Hushållsavfall Skanör 2:1  1950-1962 Vellinge kommun 4(MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Vellinge Håslövstippen                           
                                       

Hushållsavfall Södra Håslöv 
2:13 

Området uppodlat 1940-1950 Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Axeltofta                                    Grovavfall från 
jordbruksfastigheter 

Axeltofta 1:1  1940-talet-
1973 

Deponin användes 
av närliggande 
fastigheter 

4(MIFO) 

Vellinge Sjunkebjär                                
 

Grovavfall, 
trädgårdsavfall och 
byggavfall 

Hököpinge 65:1 Övertäckt med matjord 1950-talet Deponin användes 
av närliggande 
fastigheter samt av 
kyrkan. 

3(MIFO) 

Vellinge Högalundstippen                      
 

Hushållsavfall, 
industriavfall 

Hötofta 18:24 Övertäckt, idag 
betesmark 

1949-1955 Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Mellan-
Grevietippen                 
 
                                          

Hushållsavfall Mellan-Grevie 
16:6 

Övertäckt, idag under 
väg 

Början av 
1940-talet-
början av 
1970-talet 

Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Västra 
Ingelstadtippen                                              
 

Grovavfall Ingelstad 12:21 
resp. Ingelstad 
26:1 (läget 
osäkert)? 

 Början av 
1950-talet-
början av 
1970-talet 

Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Carl F:s åkeri                            
                                         

Byggavfall Arrie 31:37, 
Arrie 17:1, Arrie 
25:1 

Övertäckt, idag 
naturområde 

1960-1973 Carl F AB 2(MIFO) 

Vellinge Månstorps 
kommuns  
avfallsupplag  

Hushållsavfall Arrie 31:45 Övertäckt, idag 
naturområde 

1960-talet-
1974 

Vellinge kommun 3(MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Vellinge Industribyn                                
 

Grovavfall och 
trädgårdsavfall 

Vellinge 99:1, 
Eskilstorp 
14:100, 
Eskilstorp 
14:99 

Idag industriområde 1950-talet-
1960-talet 

Avfallsupplaget 
användes i 
huvudsak av 
kringliggande 
fastigheter vid den 
aktuella tidpunkten. 

4(MIFO) 

Vellinge Herrestorpstippen                    
 

Hushållsavfall, visst 
industriavfall 

Herrestorp 5:2, 
Västra Grevie 
23:4 

Övertäckt, idag delvis 
uppodlat 

1958-1960 Vellinge kommun 4(MIFO) 

Ystad Löderup Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Hagestad 18:17  1955 - 1971 Löderups kommun. 
Stängdes förmodligen 
i samband med 
kommun-
sammanslagningen 
1971, då Löderups 
kommun uppgick i 
Ystads kommun. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
 

Ystad Löderup Hushållsavfall 
 

Hagestad 24:1  1955 - 1971 Löderups kommun. 
Stängdes 
förmodligen i 
samband med 
kommunsamman-
slagningen 1971, då 
Löderups kommun 
uppgick i Ystads 
kommun. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Ystad Ystad Öja soptipp Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Herrestad 
68:66 

 1950-talet - 
1973 

Herrestads kommun 
efter 1952. Uppgick i 
Ystads kommun i 
och med 
kommunsamman-
slagningen 1971. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
 

Ystad Ystad Bjäresjö 
soptipp 

Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Bjäresjö 8:1  1955 - 1971 1954 beviljades en 
privat markägare 
rätten att öppna en 
soptipp på platsen. 
Vid någon tidpunkt 
tog Ljunits kommun 
över skötseln. Beslut 
om nedläggning togs 
1970. Lades ned 1971, 
efter kommun-
sammanslagningen 
då Ljunits kommun 
uppgick i Ystads 
kommun. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
 

Ystad Ystad Glemminge 
soptipp 

Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Glemminge 37:7 Plantering 1975 1971 - 1973 Ystads kommun Ingen risk-
bedömning 
gjord 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 

BETECKNING 
PLANERADE/ 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 
DRIFTTID VERKSAMHETS- 

UTÖVARE 
RISKKLASS 

Ystad Ystad Skårby 
soptipp 

Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Skårby 20:6  ? - 1971 Ljunits kommun. 
Stängdes troligen i 
samband med 
kommun-
sammanlagningen 
1971, då Ljunits 
kommun upp-gick i 
Ystads kommun. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
 

Ystad Ystad soptipp (vid 
f.d. regements-
området) 

Hushållsavfall Sandskogen 2:1 Kommunen har anlagt 
en anläggning för det 
avfall som uppstår i 
kommunens bygg-, 
gatu- och parkverk-
samhet samt börjat 
anläg-ga ett 
rekreationsområde på 
delar av fastigheten. 

1954 - 1973 Ystads kommun Ingen risk-
bedömning 
gjord 
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1 Introduktion 
De elva kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad benämns hädanefter som kommunerna. 

Kommunernas avfallsplaner och den regionala kretsloppsplanen för år 2016–2020 
innefattar tre fokusområden. Till fokusområdena hör sammanlagt åtta mätbara mål 
som är gemensamma för samtliga kommuner. Härutöver har några av kommunerna 

egna mål inom vissa områden. Målen är följande: 

1. Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder 

a) År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015. 

b) År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört 
med år 2015. 

c) År 2020 är matsvinnet mindre per person än år 2015 (Trelleborgs kommun). 

d) År 2020 är matsvinnet i kommunens verksamheter/storkök mindre än år 
2015 (Trelleborgs kommun). 

2. Hållbar sortering med ökad återvinning 

a) År 2018 är 50 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att 
växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre. 

b) År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för 
respektive material jämfört med år 2015. 

c) År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016. 

d) År 2020 sorterar alla kommunens verksamheter och bolag ut matavfall, 
farligt avfall, förpackningar och tidningar (Trelleborgs kommun). 

3. Hållbar hantering för en renare miljö 

a) År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll. 

b) År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria. 

c) År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016. 

d) År 2020 är andelen kundreklamationer lägre än år 2016 (Trelleborgs kommun). 

e) År 2020 är den totala mängden grovavfall per person mindre än år 2015 (Sjöbo). 

I syfte att nå målen har kommunerna under planperioden genomfört olika åtgärder, 
gemensamt eller var för sig. Nedan presenteras kortfattat genomförda åtgärder med 

koppling till respektive mål. 
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2 Åtgärder 
I kapitel 2.1 och 2.2 presenteras ett urval av kommunernas gemensamma åtgärder och 
kommunspecifika åtgärder. 

2.1 Gemensamma åtgärder 
Nedan beskrivs åtgärder som genomförts av kommunerna gemensamt och hur 
åtgärderna är kopplade till målen. 

 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

Sysav Sammanställning och analys av tidigare 
åtgärder farligt avfall. (2016–2017) 

Rapport (2017) 3a 

 Förtroendeundersökning, genomförs 
vartannat år. (2016–2020) 

Ökat förtroende. 3c 

 Regional skräpmätning. (2016 och 2020) Utvärderas 2020. 2c 

 Onaturligt i naturen-kampanj för att 

uppmärksamma farligt avfall och 
nedskräpning. (2018) 

Kampanjsida och stor 

uppmärksamhet i sociala 
medier. 

2b, 2c, 3a 

 Plastpolisen och plastkastet- vilken typ av 
kampanj ger bäst effekt? (2017) 

Kampanjsida, presentation 
av resultat av 
metodstudien.  

2b 

 Arbetsgrupp fossilfria transporter. (2017) Rapport. 3b 

 Retoy – leksaksbyte och avgiftning 
kretslopp. (2017) 

Bytesaktiviteter i 12 
kommuner. Två inställda 
bytesaktiviteter blev 

material för egna 
leksaksbyten vilket 
använts under kommande 

år.  

1a 

 Resterkocken – minska matsvinnet. (2017–

2020) 

Lyckad kampanj som 

genom åren spridit sig till 
kommuner utanför 
Sysavregionen. Ökat antal 

tävlingsdeltagare för varje 
år. 

1a 

413



Bilaga 5 | Uppföljning av avfallsplaner och regional kretsloppsplan 2016-2020 

5 

 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 Plockanalyser, årligen. (2016–2020) Samordnat genomförande 
i regionen. 

1a, 1b, 2a, 
2b, 3a 

 Kunskap i rätt förpackning KIRF – skapa ett 

samverkansforum mellan aktörer i 
värdekedjan för pappers- och 
plastförpackningar. (2018) 

Fyra träffar med 

kunskapshöjande och 
utbytesfokus. Önskan hos 
deltagare om fortsättning 

och projektutveckling 
vilket är under planering. 

2b 

 Textilgruppen, utredning och 
omvärldsbevakning. (2016–2020) 

Rapport (2018). 1b 

 Nikotinkaninen – nudging för att minska 
nedskräpning på busshållplatser. (2018) 

56 % minskad 
nedskräpning under 
mätperioden. 

2c 

 Utbildningsdag kring avfallsminimering. 
(2018) 

Ökad kunskap om 
beteendeförändring, 

drivkrafter och 
medborgarens makt 
rörande konsumtion och 

avfallsförebyggande. 

1a 

 Nej till onödig grej. Kampanj för att 

uppmärksamma kopplingen konsumtion 
och avfallsmängder samt vikten att minska 
avfallet. (2019) 

Draghjälp av influensers 

och positivt mottagande. 
Webbsidan finalist för 
Publisherpriset. 

1a 

 Kampanj för att uppmärksamma 
nedskräpningen planeras för 2020. 

Syns i sociala medier och 
på offentliga platser.   

2b, 2c 

 Kampanj för att uppmärksamma 
utsortering av förpackningar planeras 2020. 

Fortsättning på 
Plastpolisen/Plastkastet. 

2b 
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2.2 Kommunspecifika åtgärder 
Nedan beskrivs genomförda åtgärder som har genomförts av respektive kommun och 

hur åtgärderna är kopplade till målen. 

 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 

TILL MÅL 

Kävlinge Kampanj för ökad matavfallsutsortering 
”Gör det inte svårare än vad det är”. (2018) 

Kampanjen har synts på 
kommunens sociala 
medier, Avfall Sveriges 
branschtidning och 
sopbilarna. 

2a 

 Införande av obligatorisk 
matavfallsutsortering. (2016–2017) 

58% utsortering (2018) 2a 

 Aktiviteter under skräpplockarveckan för 
att engagera skolor, villaföreningar, 
organisationer mm att plocka skräp. 
(2016–2019)  

Högt deltagande. 2c 

 Inköp av ny sopbil som går på biogas. Minskad förbrukning av 
fossila bränslen. 

3b 

    

Lomma Minska IT-avfallet genom metoden 
Översta steget. (2018) 

Flera aktiviteter har inte 
kunnat följas upp på 
grund av förhållandevis 
lång livslängd på IT-
produkter. 

1a 

 Kampanj för ökad matavfallsutsortering 
”Gör det inte svårare än vad det är”. (2018) 

Kampanjen har synts på 
kommunens sociala 
medier, Avfall Sveriges 
branschtidning och 
sopbilarna. 

2a 

 Förändrad indelning i fyrfackskärlen. 
(2017) 

Ökad utsortering av 
plastförpackningar 

2b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 

TILL MÅL 

 Ny upphandling av insamling av 
hushållsavfall med krav på att samtliga 
bilar drivs på biogas. (2016) 

100% fossilbränslefria 
avfallstransporter 

3b 

    

Simrishamn Vid ny renhållningsentreprenadstart den 1 
april 2017 ställdes krav på 100% fossilfri 
fordonsflotta. 

Nu kör samtliga fordon i 
avfallsorganisationen på 
biogas med undantag för 
2 reservbilar. 

3b 

 2017 startade Ökrab kampanjen 
”Sladdjakten” för att samla in uttjänt 
småelektronik och batterier i hemma. 
Mellanstadieklasserna i området erbjöds 
att delta mot att ha chansen att vinna 
pengar till klasskassan. 

Ca 3 ton elavfall har 
samlats in. 

3a 

 Erbjudit samtliga bostäder i flerfamiljhus 
FNI. 

75% av alla 
flerbostadsfastigheter har 
FNI. 

2b 

 Inventering sortering ägarkommunerna. Ökad sortering i 
kommunens fastigheter. 

2b 

 Sortering av matavfall införd hos samtliga 
hushåll i kommunen. 

Insamlingsgraden ligger 
idag på över 70%. 

2a 

 Kampanj ”varje skrutt räknas” för att 
uppmuntra till bättre sortering. 

Restavfall minskat med 26 
kg/person sedan 2016. 

1a 

    

Sjöbo Deltagande i Håll Sverige Rent-kampanj 
årligen. Hade skräpmätning 2016 på 
Sandbäckskolan. 

Klättrade i rankningen 
från plats 136 år 2015 till 
plats 19 år 2016. 

2c 

 Vid ny renhållningsentreprenad start den 
1 juni 2019 ställdes krav på 100 % fossilfri 
fordonsflotta.  

Nu har vi 100 % 
fossilbränslefria 
avfallstransporter i 
kommunal regi. 

3b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 

TILL MÅL 

 Framtagande av en uppdaterad 
sorteringsguide som skickades ut till alla 
hushåll i kommunen under 2017. Fokus låg 
på ”krångliga” förpackningar. 

Minskade mängden 
felsorterade 
förpackningar. 

2b 

 

 Genomföra leksaksbytesaktiviteter. (2017). Redovisade inte resultat 1a 

 Öka återanvändningen inom de 
kommunala förvaltningarna genom att 
införa ett återbrukssystem för möbler och 
kontorsinventarier. Uppstart av utredning 
under hösten 2019. Beräknad start av 
verksamhet under hösten 2020. 

Precis påbörjat. 1a och 1b 

 Öka återanvändningen av fritidsattiraljer 
hos kommuninvånare genom att starta 
upp fritidsbanken eller motsvarande. 
Uppstart av utredning under hösten 2019. 
Beräknad start av verksamhet under 
hösten 2020. 

Precis påbörjat. 1a 

 Framtagande av film med information 
gällande ny indelning i fyrfackskärl samt 
information om sortering (2019). 

Spridning av filmen sker 
under hösten 2019. 

2b 

 Står för kostnaden för Natur & Miljöboken 
som distribueras till alla elever i årskurs 
4–6. 

Bidrar till en ökad 
förståelse för 
avfallshantering, miljö och 
klimatfrågor i stort. 

Alla mål i 
avfallsplanen 
utom 3b 

    

Skurup Kampanj för att öka insamlingen av 
matavfall ”Gör det inte svårare än vad det 
är”. (2019) 

Kampanjen har synts på 
kommunens hemsida, 
utskick till det kommunala 
bostadsbolagets 
hyresgäster samt via 
kommunens sociala 
medier. 

2a 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 

TILL MÅL 

 Deltar årligen i Håll Sverige Rent-kampanj. 
År 2016, 2017 och 2019 genomfördes även 
aktiviteter för allmänheten varav en längs 
med kusten. 

Har klättrat i Håll Sverige 
Rents ranking samt 
kunskapen om 
nedskräpningen har ökat 
och att fler och fler själva 
tar ansvar och plockar 
skräp. 

2c 

 Arrangerade en Retoy-aktivitet. (2017) Information spreds i 
lokala medier samt 
kommunens sociala 
medier. 

1a 

 Genomförde en klädbytardag för 
allmänheten. (2019) 

Kunskapen kring kläders 
påverkan på klimatet har 
ökat samt att 
frivillighetsorganisationer 
själva kan tänka sig att 
arrangera egna 
klädbytardagar. 

1a 

 Skapar årligen kommunens 
informationsruta till Natur- och 
miljöboken som delas ut till alla elever i 
årskurs 4–6. 

Ökar kunskapen om 
avfallshantering, klimat 
och miljö hos elever.  

Alla mål 
förutom 3b 

 Miljöstrategiska enheten driver 
tillsammans med Måltidsservice och Skol- 
och utbildningsförvaltningen satsningen 
”En knuff i maträtt riktning” för att minska 
matsvinnet internt. 

Matsvinnet har minskat 
med 15 % sedan 2017. 

1a 

 Öka antalet förskolor som är Grön-flagg. År 2019 är alla kommunala 
förskolor i kommunen 
Grön-flagg. 

1a, 2b, 2c, 3a 
3c 

    

Staffanstorp Avhyser otillåtna textilinsamlare enligt 
framtagen mall. 

Genomfört. 1b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 

TILL MÅL 

 Utreder behov och placering av ÅVS. (2017) Färdig översyn. 2b 

 Stödjer Städa Sverige ekonomiskt för att 
genomföra skräpplockning och deltar i Vi 
Håller Rent (2018) 

Bra uppslutning. 2c 

 Beslut att införa fyrfacksystem år 2020. 
(2018) 

Vid ny renhållningsentreprenad start den 
1     februari 2020 ställdes krav på 100 % 
fossilfri fordonsflotta. 

Leksaks- och barnklädesbytesdag på 
bibliotek. (2017–2019) 

Pågående. 

 

Pågående. 

 

Haft aktiviteter på 
bibliotek i Hjärup och 
Staffanstorp där man 
bytar leksaker och 
barnkläder. Hålls även 
workshops i återbruk 
under aktiviteten. Bra 
uppslutning. 

2a, 2c 

 

3b 

 

1b 

 Satt upp pantrör. (2019) Fungerar bra, används av 
kommuninvånare. 

2c 

    

Svedala Kampanj för ökad matavfallsutsortering 
”Gör det inte svårare än vad det är”. (2018) 

Kampanjen har synts på 
kommunens sociala 
medier, Avfall Sveriges 
branschtidning och 
sopbilarna. 

2a 

 Extra marknadsföring av Farligt Avfall-
bilen. (2019) 

Ökat antal besökare. 3a 

 Infört fastighetsnära insamling av 
tidningar och förpackningar (fyrfack). 
(2017) 

Ökad insamling av 
tidningar och 
förpackningar, minskad 
mängd tidningar och 
förpackningar i 
restavfallet. 

2b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 

TILL MÅL 

 Minska mängden matsvinn på förskola i 
Svedala genom metoden Översta steget. 

Mycket goda resultat med 
bl.a. 33% minskning av 
matsvinnet. 

1a 

 Ny upphandling av insamling av 
hushållsavfall med krav på att samtliga 
bilar drivs på biogas. (2016) 

100% fossilbränslefria 
avfallstransporter. 

3b 

    

Tomelilla Vid ny renhållningsentreprenadstart den 1 
april 2017 ställdes krav på 100% fossilfri 
fordonsflotta. 

Nu kör samtliga fordon i 
avfallsorganisationen på 
biogas med undantag för 
2 reservbilar. 

3b, 3c 

 2017 startade Ökrab kampanjen 
”Sladdjakten” för att samla in uttjänt 
småelektronik och batterier i hemma. 
Mellanstadieklasserna i området erbjöds 
att delta mot att ha chansen att vinna 
pengar till klasskassan. 

Ca 3 ton elavfall har 
samlats in på 2 år. 

3a 

 Erbjudit samtliga flerbostadsfastigheter 
FNI. 

Ca 75% av alla 
flerbostadsfastigheter har 
FNI. 

2b 

 Inventering sortering hos 
ägarkommunerna. 

Ökad sortering hos 
ägarkommunerna. 

1a 

 Infört sortering av matavfall vid samtliga 
hushåll i kommunen. 

Insamlingsgraden ligger 
idag över 70%. 

2a 

 Kampanj ”varje skrutt räknas” för att 
uppmuntra till bättre sortering. 

Restavfall minskat med 26 
kg/pers sedan 2016. 

1a 

    

Trelleborg Obligatorisk matavfallsinsamling 
områdesvis. (2009–2017) 

61 % utsorterat 2018. 2a 

420



Bilaga 5 | Uppföljning av avfallsplaner och regional kretsloppsplan 2016-2020 

12 

 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 

TILL MÅL 

 Kampanj för ökad matavfallsutsortering 
”Gör det inte svårare än vad det är” (2018) 

Kampanjen har bl.a. 
använts av det 
kommunala 
bostadsbolaget, samt syns 
på samtliga avfallsbilar. 

2a 

 Måltidsservice arbetar med matsvinn, bl.a. 
tävlar eleverna för minskat matsvinn. 

Pågående. Resultat ej 
utvärderat. 

2a 

 Fyrfacksinsamling hos en- och 
tvåfamiljshushållen har införts 2014–2017. 

99 % anslutning 2018. 2b 

 Sommar-ÅVS i samarbete med FTI. Test 2019. Ej utvärderad. 2b 

 Samarbete med TrelleborgsHem, byte av 
insamlingssystem, från kärl till 
underjordsbehållare med utsortering i 
åtta fraktioner. 

Projekt vår/höst 2019. Ej 
utvärderat. 

2b 

 Genomförd nudgingaktivitet i syfte att 
minska nedskräpning av fimpar på 
busshållplatser. 

Fimparna minskade med 
56 %. 

2c 

 Håll Sverige Rents årliga kampanj Vi håller 
rent. 

Antalet anmälda deltagare 
är konstant. 

2c 

 Övergång till fossilfri insamling av 
hushållsavfall. 

98 % fossilfritt 2018. 3b 

    

Vellinge Införande av textilinsamling på samtliga 
återvinningsstationer. 

Ökade mängder 
insamlade textilier. Mellan 
160 000 och 170 000 
kilo/år. 

1b 

 Klädbytardagar Klädbytardagar på 
Falsterbo Strandbad i 
april, ca 300 plagg bytte 
ägare. 

1a, 1b, 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 

TILL MÅL 

 Håll Sverige rent-kampanj. Stadigt ökat antal 
deltagare i 
skräpplockardagarna varje 
vår. 

2c 

 Ploggevent på Håll Sverige Rent-dagen. 
(2018 och 2019) 

Medvetenheten om 
nedskräpning ökar ca 500 
ploggpåsar utdelade. 

2c 

 Fimpkampen, på torg, busshållplatser, 
stranden. (2017, 2018 och 2019) 

Medvetenheten om 
nedskräpning har ökat, 
utdelning av fimpburkar, 
minskat antal fimpar vid 
skräpmätningar. 

2c 

 Minska Matsvinn i skolorna och köpt vågar 
till kökspersonal så de kan väga sitt 

matavfall. 

Minskade mängder 
onödigt matsvinn i 
skolorna.  

1a 

 Fler papperskorgar och askkoppar i 

offentlig miljö. 

 2c 

 Sortering i offentlig miljö. Fler stationer med 
utsortering av 
återvinningsbara 
fraktioner i offentlig miljö. 

2b 

 Inga engångsplastartiklar i kommunal 
verksamhet. 

Minskade avfallsmängder. 1a 

    

Ystad Öka återanvändningen inom de 
kommunala förvaltningarna genom att 
införa ett återbrukssystem för möbler och 
kontorsinventarier. (2016) 

I augusti 2019 har Ystads 
kommun sparat 33 ton 
koldioxidutsläpp och 1 254 
427kr jämfört med om 
möblerna köpts nya. 

1a 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 

TILL MÅL 

 Delta i projektet att testa och utveckla 
Marla Miljödialog och Avfall Sveriges 
metod för att förebygga avfall. (2016) 

Ystadbostäder deltar i 
projektet 2016, Avfall 
Sveriges rapport 
publiceras 2017 och 
metoden har sedan 
använts i projekt i flera 
kommuner, inklusive 
Ystad. 

1a 

 Genomföra leksaksbytesaktiviteter. (2016–
2019) 

I augusti 2019 har Ystads 
kommun genomfört totalt 
6 leksaksbytesaktiviteter 
och planerar ytterligare 3. 
Totalt har 134 barn bytt 
480 leksaker, vilket 
innebär en besparing på 
drygt 1,4 ton koldioxid. 

1a 

 Arbeta med Avfall Sveriges miljönärvänlig-
märkning. (2016 - 2020) 

I augusti 2019 har Ystad 15 
märkta verksamheter. 

1a 

 Minska matsvinnet i de kommunala köken 
genom arbete med Marla Miljödialog och 
Avfall Sveriges metod för att förebygga 
avfall. (2019–2020) 

Projektet påbörjas i två 
utvalda kök i februari 
2019, handlingsplaner 
presenteras i september 
2019 och utvärdering sker 
hösten 2020. 

1a 

 Genomföra klädbytesaktiviteter. (2016–
2020) 

I augusti 2019 har Ystads 
kommun genomfört totalt 
4 klädbytesaktiviteter och 
planerar ytterligare 1. 
Totalt har 433 personer 
bytt 1 692 plagg. 

1a ,1b 

 Arbete med Grön Flagg på alla kommunala 
skolor och förskolor. 

2018 vara alla kommunala 
skolor och förskolor igång 
med Grön Flagg-arbetet. 

1a, 2b, 2c 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 

TILL MÅL 

 Utveckla matavfallsinsamlingen för att 
omfatta hela kommunen. (2016–2018) 

Hösten 2018 infördes 
matavfallsinsamling på 
den sista körturen. Det 
finns fortfarande områden 
där det är ont om plats 
där det inte finns 
möjlighet till 
matavfallsinsamling. 

2a 

 Ge alla Ystadbostäders hyresgäster 
möjlighet till matavfallssortering. (2017–
2018) 

Vid utgången av 2018 finns 
det möjlighet till 
matavfallssortering vid 
drygt 90 % av 
Ystadbostäders 
fastigheter. 

2a 

 Delta i Håll Sverige Rents kampanj “Vi 
håller Rent”. (2016–2020) 

Ystads kommun deltar i Vi 
Håller Rent varje år och är 
en av de kommuner i 
landet med störst andel 
av kommunens invånare 
engagerade. 

2c 

 Utredning av och byte till fossilfria 
drivmedel för avfallsenhetens fordon. 
(2016–2017) 

Utredningen genomfördes 
2016 och sedan maj 2017 
kör alla avfallsenhetens 
fordon på HVO. 

3b, 3c 
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3 Sammanfattning 
Flera av kommunernas gemensamma åtgärder, som presenteras ovan i kapitel 2.1, har 
fokus på att öka kunskap och medvetenhet hos invånare och anställda i kommunerna. 

Åtgärderna var exempelvis att genomföra kampanjer, utbildningsdagar och 
samverkansforum inom områden som matsvinn, nedskräpning, utsortering av 
förpackningar samt minskade avfallsmängder. Alla åtgärder var kopplade till ett eller 

flera av de gemensamma målen, se kapitel 1.  

Andra gemensamma åtgärder för kommunerna var olika mätningar, exempelvis 
plockanalyser och en förtroendeundersökning, samt utredningar och analyser som i 
många fall resulterade i rapporter. 

De kommunspecifika åtgärderna, som presenteras i kapitel 2.2, berörde flera olika 

områden. Många åtgärder handlade om att öka kunskap och medvetenhet genom 
kampanjer och utbildning. Härutöver har även genomförts många åtgärder för att 
minska matsvinn, minska nedskräpning, förbättra möjligheten att sortera och slänga 

avfall, utöka möjligheterna till återbruk och möjliggöra fossilfria transporter av avfall. 
Alla åtgärder var kopplade till ett eller flera av de gemensamma målen. De 
kommunspecifika åtgärderna har i stor utsträckning bedömts bidra till uppställda mål.  
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Icke-teknisk sammanfattning 
Elva kommuner har tagit fram en gemensam kretsloppsplan, ”Från avfall till resurs 
– Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad”. 
Kretsloppsplanen utgör kommunernas avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken 
(1998:808). Kretsloppsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, 
mål för resursanvändning och avfallshantering, indikatorer för hur olika 
målområden utvecklas över tid och hur uppföljning ska ske. 

Kretsloppsplanen inspireras bland annat av Agenda 2030 och de globala målen. De 
nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst utsträckning är God bebyggd miljö, 
Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan som alla bedöms påverkas i positiv 
riktning till följd av planens genomförande.  

Kretsloppsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta 
miljökvalitetsnormer överskrids.  

Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av ökad återvinning och 
återbruk samt förebyggande av avfall. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av kretsloppsplanens 
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst som en följd av 
ökade transporter av avfall även om vinsten av återvinningen är större än de 
negativa konsekvenserna av ökade transporter. 

Sammanfattningsvis bedöms att genomförandet av kretsloppsplanen ligger i linje 
med hållbar utveckling och ansluter till de nationella miljömålen samt till de 
Globala målen.  

Hur stor positiv påverkan genomförande av planen medför beror på vilka åtgärder 
som genomförs och i vilken utsträckning indikatorerna uppnås. Det ligger ett stort 
ansvar på varje kommun att arbeta vidare och planera in åtgärder i linje med 
kretsloppsplanens mål och indikatorer. Alla kommunala verksamheter och bolag 
ska arbeta för att nå målen i planen. Många av de indikatorer som anges i 
kretsloppsplanen avser områden som någon annan än avfallsorganisationerna 
ansvarar för. Det ställer stora krav på att planens inriktning är väl förankrad i 
kommunernas olika förvaltningar och bolag, samt stor tydlighet angående vilka 
delar av kommunernas verksamheter som ska planera och genomföra åtgärder 
inom olika områden. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Elva kommuner i Sysavregionen har tagit fram en gemensam kretsloppsplan, ”Från 
avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och 
Ystad”. Kretsloppsplanen utgör kommunernas avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken 
(1998:808).   

1.2 Behov av och syfte med 
miljökonsekvensbeskrivning 

Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid framtagandet av en 
kretsloppsplan enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen. Syftet med MKB 
är att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen 
om kretsloppsplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. 
miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). 

Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ange förutsättningar för att bedriva 
verksamheter och genomföra åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. 
Kretsloppsplanen påverkar avfallsanläggningar i kommunerna och har ambitioner att 
förändra beteenden i stor omfattning. I huvudsak är denna miljöpåverkan positiv. 

Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att kretsloppsplanen 
kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl resursanvändning som 
avfallshantering i kommunerna. Genomförandet av den kretsloppsplan som är under 
framtagande för kommunerna bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.  

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan 
Styrgruppen för projektet, med representanter från Sysav och kommunerna, har 
beslutat att betydande miljöpåverkan föreligger och att MKB ska tas fram. 

1.4 Avgränsningssamråd 
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 
antas bli berörda av planen.  

Den 19 juni 2019 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelsen 
Skåne. Den 28 juni 2019 meddelade Länsstyrelsen Skåne att den för närvarande inte 
hade några synpunkter på föreslagen omfattning av MKB.  
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2 Kretsloppsplan för 11 kommuner i 
Sysavregionen 

I den gemensamma kretsloppsplanen beskrivs hur arbetet för att planens mål och de 
tillhörande indikatorerna ska kunna nås. Ett flertal aktiviteter kommer att behöva 
genomföras av kommunerna och Sysav. Handlingsplaner kommer att tas fram med 
målen i kretsloppsplanen som grund. Planen utgår från en tillit till respektive 
verksamhets kompetens och att arbetet blir bäst när verksamheten själv detaljstyr 
den. För att nå målen måste kommunen använda olika styrmedel, verktyg och nya 
rutiner. 

2.1 Kretsloppsplanens syfte 
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar 
resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet 
och avfall ses som en resurs. Syftet med planen är även att skapa ett brett engagemang 
för avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som bidrar till att nå 
kretsloppsplanens mål. Att kretsloppsplanen är gemensam för elva kommuner är en 
styrka som bidrar till att nå en hållbar utveckling. 

2.2 Kretsloppsplanens innehåll 
Den gemensamma kretsloppsplanen baseras i huvudsak på Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2017:2) om vad en kommunal avfallsplan ska innehålla.  

I kretsloppsplanen och dess bilagor redovisas bland annat mål och indikatorer för 
avfallshanteringen, beskrivning av nuläge avseende mängder och behandling av 
avfallet, nedlagda deponier och uppföljning av föregående  regionala kretsloppsplan 
och kommunala avfallsplaner.  

Kretsloppsplans mål är följande: 

• Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030 

• Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 

• Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
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Indikatorer, totalt 24 stycken, har tagits fram och kommer att användas vid utvärdering 
av om målen uppnås, samt för att kunna göra en bedömning av om arbetet enligt 
planen bidrar till de positiva miljöeffekter som den syftar till.  

Indikatorerna rör följande fokusområden (och några indikatorer berör mer än ett 
område): 

• Källsortering 

• Hållbar konsumtion  

• Offentlig upphandling 

• Tillsyn 

• Fysisk planering 

• Nedskräpning 

• Matavfall och matsvinn 

• Bygg 

• Återbruk 

• Alla kan göra något 

• Grovavfall 
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De tre målen, specificerade genom indikatorerna, syftar till att minska avfallsmängden, 
öka återanvändningen, minska miljöbelastningen, öka återvinningen och samtidigt ha 
människan i fokus. Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra 
vissa negativa effekter.  

Miljöeffekter och konsekvenser beskrivs i kapitel 4. 

För utförligare information om kretsloppsplanens innehåll hänvisas till 
plandokumentet ”Från avfall till resurs – gemensam kretsloppsplan 2021-2030”. 
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2.3 Kretsloppsplanens förhållande till  
andra planer och program 

Den gemensamma kretsloppsplanen förhåller sig till andra planer, program och 
strategier genom att både påverkas av och påverka dessa planer och program. Exempel 
på sådana planer är: 

• Kommunernas översiktsplaner  

• Kommunernas miljöplaner 

• Kommunernas energi- och klimatstrategier  

• Kommunernas VA-planer  

• Klimatanpassningsatlas för Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, 2011:23 

3 Metod för miljöbedömning av 
kretsloppsplanen 

3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar 
Syftet med kommunala och regionala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. 
Föreliggande gemensamma kretsloppsplan bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan, 
detta främst genom att främja hushållningen med naturresurser genom ökade 
möjligheter till materialåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall samt 
avfallsminimering. 

Eftersom planen gäller under tio år och för elva kommuner kommer handlingsplaner 
att tas fram årligen för att varje åtgärd ska vara aktuell och flexibel. Varje kommunal 
verksamhet och kommunalt bolag kommer att besluta om vilka åtgärder som ska 
vidtas i respektive kommun. Det är därför svårt att avgöra vilken miljöpåverkan som 
kommer att bli resultatet av genomförandet av den gemensamma kretsloppsplanen. I 
denna MKB antas dock att arbetet för att uppnå mål får förväntat resultat.   

3.1.1 Miljöaspekter och huvudområden 
Redovisningen i MKB fokuseras på de mest väsentliga miljöaspekterna och 
miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de aktiviteter eller tjänster 
inom avfallshanteringen som rör kretsloppsplanen och som väsentligen kan påverka 
miljön. I MKB:n har även hänsyn tagits till kumulativa effekter där det bedömts 
relevant. Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där Sysav och de 11 
kommunerna har rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet.  
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I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid framtagande av 
MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, och därmed miljöeffekterna, vara 
väsentliga eller eventuellt kunna vara väsentliga för genomförande av 
kretsloppsplanen:   

• Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att säkra hanteringen av 
farligt avfall, minskad nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller 

• Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder för 
att minska mängden avfall samt öka återanvändning och återvinning, 
exempelvis genom förebyggande av avfall, kommunernas arbete för att 
förändra rutiner vid upphandlingar och inköp, återbruk och bättre sortering 

• Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och tillbyggnationer på 
grund av ändrade insamlingssystem eller liknande, på en mycket övergripande 
nivå 

• Luft- och klimatfaktorer; här behandlas främst utsläpp från transporter samt 
möjligheter att använda biogas för att ersätta fossila bränslen 

• Mark och vatten; här behandlas främst nedlagda deponier 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas, 
alltså det som kommer genomföras för att nå kretsloppsplanens mål och indikatorer.  

Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till 
planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. Det görs 
ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det exempelvis görs i en 
livscykelanalys (LCA). 

Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna beskrivs inte i 
detalj utan detta hanteras inom ramen för tillståndsprövning/anmälningsärende och 
tillsyn för dessa anläggningar.  

3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning 
MKB fokuserar på påverkan i kommunerna. Avfallshanteringen är dock inte enbart 
lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunerna förekommer i relativt stor 
utsträckning. Transporternas miljöpåverkan bedöms generellt. 

Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid 
behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i tillståndsansökan 
till dessa anläggningar och berörs inte här. 
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Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som ges av 
tidsperspektivet för de mål som formulerats i kretsloppsplanen. 

3.1.3 Klimatanpassning 
Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör anpassning i 
samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar som redan har skapats 
och som kan komma att ske. I arbetet med framtagande av den gemensamma 
kretsloppsplanen för kommunerna samt därtill tillhörande MKB har följande 
klimateffekter identifierats som kan komma att innebära problem för 
avfallshanteringen: 

• Problem med förändrad infrastruktur på grund av stigande havsnivåer och 
erosion.  

• Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade vattenförhållanden 
(exempelvis översvämningar, skred med mera). 

• Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade vattenförhållanden 
(framförallt markvattenförhållanden) som kan medföra exempelvis sättningar 
eller förorening av grundvatten. 

• Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre temperaturer och 
även värmeböljor. 

• Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre temperaturer 
och fuktigare klimat. 

I arbetet med genomförande av kretsloppsplanen behöver hänsyn tas till ovanstående 
klimateffekter. 

3.1.4 Svårigheter i samband med MKB 
Den gemensamma kretsloppsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med 
exempelvis en detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planen är 
därför svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis fysiska åtgärder 
i en detaljplan.  

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets produktions- 
och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de år som 
kretsloppsplanen gäller. Kretsloppsplanen är ett viktigt steg på vägen för att på längre 
sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra mål som har en 
koppling till avfallsminimering och avfallshantering. 
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3.2 Alternativ 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska uppgifter om miljöförhållandena och miljöns 
sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs anges i MKB:n.  

3.2.1 Nollalternativet, om kretsloppsplanen inte genomförs 
Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte beslutas 
och inte genomförs. Om inte förslaget till ny kretsloppsplan antas skulle kommunernas 
föregående planer kvarstå och fortsätta gälla.  

De mål som anges i tidigare planer har målår 2020 i de flesta fall och behöver 
uppdateras. Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg 
saknas för att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av 
avfall, och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli eller 
försenas. Enligt avfallsförordningen ska kommunala avfallsplaner ses över minst vart 
fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär därmed att föregående 
kretsloppsplan inte skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett 
relevant alternativ. 

3.2.2 Alternativt upplägg till föreslagen kretsloppsplan 
Alternativ till upplägg för föreslagen kretsloppsplan är: 

• Nivåer på indikatorvärde för indikatorerna för att i respektive kommun kunna 
välja ambitionsnivå 

• Specifika indikatorvärde för flera av de indikatorer som används för att mäta 
genomförandet av planen  

• Specifika åtgärder 

Dessa alternativ har förkastats av styrgruppen för projektet, med representanter från 
Sysav och kommunerna, eftersom kommunerna har väldigt olika förutsättningar för att 
arbeta med åtgärder som kan kopplas till uppfyllande av indikatorerna som ingår i 
planen. 
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3.3 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används för 
att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för: 

• Fisk- och musselvatten (normer för gräns- och riktvärden) 

• Vatten (normer för statusklassificering) 

• Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och rapportering 
av bullerkällor) 

• Utomhusluft (normer för halter)  

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att planen som 
helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de åtgärder som respektive 
kommun väljer att göra, ska genomföras med syfte att främja en god miljö och 
människors hälsa. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 2001:554. 
Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
fisk och musselvatten överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av 
planens genomförande.  

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning och 
åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för kommuner med över 
100 000 invånare. Ingen av kommunerna som omfattas av kretsloppsplanen omfattas 
därmed av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. Genomförandet av 
kretsloppsplanen bedöms därmed inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller överskrids.  

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS 
2010:477.  Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms inte bidra till att 
miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 

3.4 Globala mål för hållbar utveckling 
I september år 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling, 
den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i FN:s samtliga 
medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya nationella mål kommer 
hänsyn tas till de globala målen, men det bedöms inte innebära behov av någon 

                                                        
1 www.globalamalen.se 
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drastisk förändring av inriktningen på de nationella mål som finns i Sverige och som 
berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.8 anges därför de mål på både nationell- och 
EU-nivå som berör avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta för 
kommunernas gemensamma kretsloppsplan. 

3.5 Miljömål inom EU 
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom 
EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor betydelse 
eftersom det finns direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. I maj år 2018 
beslutades om en revidering av EU:s avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja en mer 
cirkulär ekonomi genom minskade avfallsmängder, ökad återanvändning, ökad 
återvinning samt förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska uppnås till 
år 2025, 2030 och 2035 ingår också i beslutet.  

3.6 Miljökvalitetsmål  
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från 
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen: 

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Giftfri miljö 

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av kommunernas kretsloppsplan finns 
redovisat i kapitel 3.9. 

3.7 Nationella etappmål 
Etappmålen inom avfallsområdet är: 

• Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser 
ska vidtas senast år 2020 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar. 
Detta ska ske genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring 
tas tillvara. Dessutom ska minst 40 procent behandlas, så att även energi tas 
tillvara. 

• Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas 
senast år 2020 så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning 
och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är 
minst 70 viktprocent. 

439



Bilaga 6 | Miljökonsekvensbeskrivning  
 

 
 
 

11 
 

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av näringsämnen 
från avlopp och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan på att ett eventuellt nytt 
mål som berör denna fråga beslutas. Naturvårdsverket har tidigare, i redovisning av 
regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor, föreslagit nya mål. Senast beslutade 
delmål lyder: 

• År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och återförs 
till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark. 

Under år 2018 tillsatte regeringen en utredning av hur fosfor ska tas tillvara. 
Utredningen redovisades 17 januari år 2020. Inget beslut har tagits i frågan. 

Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder:  

• Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 
och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel 
med utsläppsrätter.  

• Utsläppen för Sverige (för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system 
för handel med utsläppsrätter) bör år 2030 vara minst 63 procent lägre än 
utsläppen år 1990. 

• Utsläppen för Sverige från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i 
EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast 
år 2030 jämfört med år 2010. 

Det här innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 
miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande 
till 1990 års nivå.  

3.8 Nationell avfallsplan 
I december år 2018 antogs en ny version av den nationella avfallsplanen. Det 
konstateras att Sverige behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi. Den 
nya nationella avfallsplanen innehåller inga nya mål men anger områden som är 
fortsatt aktuella att arbeta med; bygg- och rivningsavfall, matavfall, elektronikavfall, 
textilier, plast samt nedskräpning. 

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål 
De föreslagna etappmålen till miljökvalitetsmålen, och målen i den nationella 
avfallsplanen, har varit vägledande i processen att formulera mål och identifiera 
relevanta indikatorer i den gemensamma kretsloppsplanen. Nedan sammanfattas 
kretsloppsplanens påverkan på de mest relevanta miljökvalitetsmålen. Målen i 
kretsloppsplanen kan bidra till flera av miljökvalitetsmålen. I sammanfattningen nedan 
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anges de målnivåer i kretsloppsplanen som särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika 
miljökvalitetsmålen. Sammantaget bedöms de nationella målen påverkas i positiv 
riktning av kretsloppsplanens mål om de uppfylls.   

3.9.1 Begränsad klimatpåverkan 
Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål och 
indikatorer för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/ återanvändning/ 
återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil. 

3.9.2 Giftfri miljö  
Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt i kretsloppsplanen genom mål och 
indikatorer som syftar till att minska mängden farligt avfall i restavfallet och genom 
minskad nedskräpning.  

3.9.3 God bebyggd miljö 
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt i kretsloppsplanen genom mål 
och indikatorer för att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering 
samt minska avfallsmängderna och öka återvinningen.  

4 Betydande miljöpåverkan 
Här bedöms hur genomförandet av den gemensamma kretsloppsplanen påverkar 
miljön (miljöeffekterna) och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna väsentliga 
miljöaspekterna för avfallshanteringen. Varje enskild indikator kommenteras inte. 
Bedömningen görs utifrån hur mål och indikatorer inom respektive område 
sammantaget påverkar miljön och de nationella målen. 

4.1 Människors hälsa 
Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall, minskad 
nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller. Konsekvenser för människors 
hälsa till följd av negativ påverkan på luftkvalitet anges i kapitel 4.4. Avfallshanteringen 
ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge effekt på människors 
hälsa om det sker exponering av farliga ämnen. Hur kretsloppsplanen påverkar utsläpp 
till mark och vatten behandlas i kapitel 4.5. 

4.1.1 Nuläge och förutsättningar  
Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön. Om 
farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus spridning av 
skadliga ämnen och risk för att människor påverkas negativt. Därför är en av 
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avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för en säker 
hantering av farligt avfall.  

Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många kommuner 
och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i föreskrifterna om 
kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan bidra till upplevelse av 
otrygga1  miljöer. Risken för mindre brott såsom klotter och skadegörelse kan därmed 
också öka. Nedskräpning kan även bidra till diffus spridning av farliga ämnen. 

Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, exempelvis från 
både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är i dessa fall dock 
kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av människors hälsa genom 
stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till irritation, trötthet, högt blodtryck 
och hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” 
innefattar att störningar från trafikbuller ska minska.  

4.1.2 Negativ miljöpåverkan 
Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis genom ökade 
bullernivåer och luftföroreningar orsakade av avfallstransporter vid insamlingsplatser 
och på vägnät. 

Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av föreslagen 
kretsloppsplan bedöms som liten. Inga av de tänkbara åtgärderna bedöms påverka 
bullernivåerna i någon betydande omfattning och transporterna kommer inte att öka i 
betydande omfattning (se även kap 4.4.3). 

4.1.3 Positiv miljöpåverkan 
Två av indikatorerna handlar om farligt avfall; kommuninvånarnas upplevelse om hur 
lätt det är att lämna farligt avfall samt mätning av innehåll av farligt avfall i 
restavfallet. Om exempelvis informationsinsatser eller fler insamlingslösningar 
genomförs och dessa medför förändrade beteendemönster kan detta i sin tur medföra 
minskade mängder farligt avfall i restavfallet. 

Positiv påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa genom exempelvis 
minskad nedskräpning i kommunerna. Minskad nedskräpning bidrar till positiv 
upplevelse vid vistelse i kustnära områden samt på stränder och andra områden, som 
är viktiga ur rekreationssynpunkt för turister och andra besökande. Det bidrar även till 
upplevelse av ökad trygghet.  

                                                        
1 Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se 
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Om aviserat aktivt arbete, med långsiktigt strategiskt arbete med bland annat 
kommunikationsinsatser och andra åtgärder, genomförs kan detta medföra minskad 
nedskräpning.  

4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka 
positiv påverkan 

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av 
planen bör det bland annat säkerställas att inga gifter som borde ha fasats ut ur 
kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/återbrukas.  

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning 
Materiella resurser omfattar hållbar konsumtion, återanvändning och 
materialåtervinning. Här behandlas främst: 

• utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper och grovavfall 

• återbruk och avfallsförebyggande arbete 

• förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall  

4.2.1 Nuläge och förutsättningar 
Matavfallsinsamling sker i samtliga kommuner från och med våren år 2020. Insamlingen 
sker i papperspåsar och i system med separata kärl eller insatser i kärlen.  

Genom att matavfallet som samlas in går till rötning produceras biogas och biogödsel. 
Biogasen kan användas som fordonsbränsle och ersätter därmed fossilt bränsle, se 
kapitel 4.4 om påverkan på luft. I rötningsprocessen bildas biogödsel som används som 
gödningsmedel. Biogödsel ersätter användning av en ändlig resurs i form av 
fosforgödselmedel.  

Under år 2018 samlades in cirka 77 kg förpackningar och returpapper1 per invånare in 
för återvinning, vilket är högre än genomsnittet nationellt. 

4.2.2 Negativ miljöpåverkan 
Föreliggande kretsloppsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan på 
materiella tillgångar och resurshushållning. 

                                                        
1 Källa FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Genomsnittet för insamlad mängd förpackningar och 
returpapper nationellt var 2018 ca 64 kg/invånare. 
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4.2.3 Positiv miljöpåverkan 
Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall totalt sett 
minskar eller om mängden avfall till återanvändning/återbruk samt återvinning ökar.  

Arbetet med att underlätta återanvändning/ återbruk och återvinning kommer, under 
förutsättning att det genomförs, ha en positiv inverkan då återanvändning och 
återvinning förhoppningsvis kommer att öka. 

Om föreslagna mål och indikatorer med anknytning till arbetet med förebyggande, 
återbruk och sortering av avfall inom verksamheterna uppnås kan kommunerna vara 
en förebild och gå före i arbetet för att utveckla en mer cirkulär ekonomi. 

Om återanvändning och återvinning av material ökar, så kan behovet av att ta ut 
jungfruligt material från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid mer 
resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det och tillverka 
nya produkter av jungfruligt material (se även kap 4.4). 

Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken omfattning 
människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid, men på lång sikt 
bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.  

4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka 
positiv påverkan 

Erfarenhetsmässigt brukar det föreligga problem för kommunernas tillsynsmyndighet 
över livsmedelsverksamheter att prioritera frågor om sortering. Om de indikatorer som 
anges i kretsloppsplanen ska uppnås behöver dessa frågor prioriteras högre hos 
tillsynsmyndigheterna, och resurser kan behöva tillföras i form av exempelvis 
utbildning och rutiner. 

Arbete att införa källsortering i kommunernas verksamheter och kommunala bolag har 
inletts men inte genomförts fullt ut i alla delar och alla kommuner. Orsaken till de 
svårigheter som kan finnas med införandet behöver identifieras och åtgärdas för att 
källsorteringen ska kunna införas i samtliga kommunala verksamheter och kommunala 
bolag. Till detta arbete behövs resurser för bland annat inventering. 

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar för att 
kunna genomföra upphandlingar med krav som leder till återanvändning, återvinning 
och förebyggande av avfall. Arbetet med offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg 
för att nå större resurshushållning. 
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Det behöver säkerställas att de återvunna materialen uppfyller de krav som finns för 
materialen. Detta bör bland annat bevakas i arbetet med att öka återbruk och 
återvinning av bygg- och rivningsavfall i kommunala verksamheter. 

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö; 
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade insamlingssystem 
eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och kulturmiljö. 

4.3.1 Nuläge och förutsättningar 
I kommunerna finns både större och mindre tätorter samt landsbygd som exempelvis 
Österlen. Speciell hänsyn behöver tas till kulturmiljön vid planering av insamling av 
avfall och vid planering av hur källsortering ska kunna öka i befintliga 
bostadsområden, utan att påverka bebyggelse och kulturmiljö negativt. 

4.3.2 Negativ miljöpåverkan 
Föreliggande kretsloppsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ 
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. Ökad fastighetsnära insamling av olika 
avfallsslag medför dock ökad konflikt mellan olika behov och önskemål för användning 
av yta i och nära bostäder. 

4.3.3 Positiv miljöpåverkan 
Om planerade förbättringar genomförs, avseende att tidigt i planprocessen planera för 
avfallshantering, kan detta medföra positiv miljöpåverkan eftersom 
efterkonstruktioner ofta blir svårare och dyrare att genomföra. 

Föreliggande kretsloppsplan bedöms i övrigt inte innebära någon ytterligare positiv 
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. 

4.3.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka 
positiv påverkan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

4.4 Luft- och klimatfaktorer 
Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala 
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö. Här 
behandlas främst återanvändning och återvinning av avfall samt transporternas 
påverkan. 
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4.4.1 Nuläge och förutsättningar 
De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt luftburna 
partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem lokalt, till exempel för 
människors hälsa, när höga halter uppstår nära en föroreningskälla eller inom ett 
tätbefolkat område. I en studie som presenterades år 20181 uppskattades antalet 
dödsfall till följd av luftföroreningar (NO2 och partiklar) till cirka 7 600 i Sverige per år1.  

Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större delen av de 
totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.  

Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre fordon 
för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar, men även av 
privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall vid återvinningsstationer 
och återvinningscentraler. Det är dock bara en mycket liten del av utsläppen av 
klimatpåverkande gaser inom kommunerna som kommer direkt från 
avfallshanteringen.  

Sysav äger ett flertal avfallsanläggningar i kommunerna, bland annat Hedeskoga, 
Trelleborgs och Måsalycke avfallsanläggningar. Utsläppen från dessa anläggningar 
hanteras i tillståndsansökningarna för dessa anläggningar och tas inte upp i denna 
MKB. 

Behandlingsanläggningar för avfall finns i kommunerna, i andra delar av Sverige och i 
övriga EU. 

4.4.2 Negativ miljöpåverkan 
Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. Detta bedöms 
kunna uppstå om mängden transporter ökar när avfall delas in i fler fraktioner som ska 
transporteras till olika platser för återvinning.  

Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, koldioxid 
och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. Konsekvenser på 
människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning av lungfunktion och 
cancer2. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd temperatur och förändrat klimat. 
Miljökonsekvensernas omfattning bedöms dock som små med hänsyn till 
avfallshanteringens ringa andel av transportsektorns utsläpp av föroreningar.  

                                                        
1 IVL 2018, ”Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts”, C 
317 
2 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and 
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt 
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer. 
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Från de deponier som finns i kommunerna, aktiva och nedlagda, avgår deponigas i 
olika grad beroende på vad som har deponerats och beroende på om det finns 
gasuppsamlingssystem på plats eller inte. Deponigas innehåller bland annat metangas, 
som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare klimatpåverkande gas än 
koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det inte sker betydande läckage till luft. 

4.4.3 Positiv miljöpåverkan 
Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. Detta 
bedöms uppstå främst på grund av arbetet med områden som syftar till att:  

• Minska mängden avfall som uppkommer 

• Öka materialåtervinningen 

Minskad mängd avfall 
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen, genom minskade 
utsläpp både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om mängden avfall som 
uppstår i kommunerna skulle minska med exempelvis 50 kg/person och år (totala 
mängden hushållsavfall i kommunerna år 2018 var cirka 600 kg/person), skulle den 
totala minskningen bli drygt 14 100 ton avfall. Denna minskning skulle medföra 
minskade utsläpp av koldioxid från avfallshanteringen med uppskattningsvis 31 020 ton 
koldioxidekvivalenter eller motsvarande ungefär 24 000 000 mil bilkörning med en 
medelstor bensindriven personbil1. 

Bedömningen är att arbetet för ökad återanvändning/ återbruk/ förebyggande av 
avfall som planeras kommer att ha stor positiv miljöpåverkan på luft och klimat när det 
får de effekter på människors beteenden som önskas. 

Ökad materialåtervinning 
Resultat från livscykelanalyser2 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid 
materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka. Det 
är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger som 
möjligt innan det förbränns.  

Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas 
respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela produktionskedjan - från 
utvinning till tillverkning och distribution av varor samt vid behandling av avfallet.  

                                                        
1 Folkmängd i kommunerna 2018: ca 282 000 personer. 50 kg x 282 000 personer = 14 100 ton. Enligt Avfall 
Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid 
med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall. 
2 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547 
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Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och återvinning 
kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror minska, åtminstone på 
lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid nyproduktion av produkter.  

Som exempel kan nämnas att de förpackningar och tidningar 1, som samlades in i 
kommunerna år 2018 skulle kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet 
koldioxidekvivalenter) minskar med cirka 10 700 ton om allt materialåtervinns, se 
Tabell 1. Detta motsvarar i sin tur cirka 9 200 000 mils bilkörning med en medelstor 
bensindriven personbil.  

Tabell 1  Minskning av klimatpåverkan från förpackningar om de återvinns   
Källa: Avfall Sverige rapport 2019:19 

MATERIAL ANTAL TON 
FÖRPACKNINGAR  

MINSKAT CO2E-
UTSLÄPP (KG)  

MOTSVARAR MIL 
(PERSONBIL, BENSIN) 

Papper 4 580 916 000 916 000 
Plast 2 480 1 488 000 1 240 000 
Metall 580 1 044 000 812 000 
Glas 7 050 2 467 500 2 115 000 
Returpapper 6 800 4 760 000 4 080 000 
Totalt 21 490 10 675 500 9 163 000 

 

4.4.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan och öka 
positiv miljöpåverkan 

För att minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer vid genomförande av planen 
föreslås bland annat att: 

• Utsläpp från transporter kan eventuellt minskas genom fortsatt arbete med 
ruttplanering och fler gemensamma hämtställen 

• Hantering av deponigas vid nedlagda deponier bör säkerställas. För aktiva 
deponier hanteras frågan genom tillsyn 

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten 
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del 
återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar. 

4.5.1 Nuläge och förutsättningar 
Nedlagda deponier 
Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva och 
nedlagda deponier. I kommunerna finns 167 stycken identifierade nedlagda deponier. 
                                                        
1 Statistik från FTI. 
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Dessa är i vissa fall klassade enligt Metodik för inventering av förorenade områden 
(MIFO) fas 1, vissa är klassade på annat sätt och för övriga återstår arbete med 
klassning. En sammanställning av gamla deponier i kommunerna finns i bilaga 4 till 
den gemensamma kretsloppsplanen. 

Återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar 
I kommunerna finns det idag 11 stationära återvinningscentraler som drivs av Sysav. På 
återvinningscentralerna kan hushåll och småföretag lämna bland annat föremål och 
kläder till secondhandförsäljning, farligt avfall, grovavfall, trädgårdsavfall samt 
förpackningar och tidningar.  

Sysav har flera avfallsanläggningar i kommunerna: 

• Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad 

• Trelleborgs avfallsanläggning, Trelleborg 

• Måsalycke avfallsanläggning, St Olof 

I kommunerna finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall. Se även kretsloppsplanens bilaga 3 Nulägesbeskrivning.  

Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering 
När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av hushållsavfallet, uppstår olika 
sorters aska. En stor del av askan har använts till anläggningsändamål på deponier 
under många år. En annan typ av aska återvinns i Norge.  För att undvika att aska måste 
deponeras är det extra viktigt att det hushållsavfall som skickas till förbränning inte 
innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden avfall som förbränns minskar 
genom att ta vara på sådant som kan återanvändas, materialåtervinnas eller behandlas 
biologiskt.  

Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid hantering av 
farligt avfall.  

4.5.2 Negativ miljöpåverkan 
Risk för utsläpp till mark och vatten föreligger främst genom nedlagda deponier, som 
kan behöva åtgärdas i någon omfattning. Följden av läckage av miljöfarliga ämnen kan 
bli störningar i ekosystemet. För flera av de nedlagda deponierna behöver någon form 
av åtgärd eller ytterligare bedömning genomföras. Det bedöms därför finnas en risk för 
utsläpp till mark, och omfattningen av konsekvenserna beror på typ och omfattning av 
utsläppet.  
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Genomförandet av planen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och vatten men 
inte heller minska risken. I föreliggande kretsloppsplan för kommunerna tas inte 
åtgärder vid nedlagda deponier upp.  

4.5.3 Positiv miljöpåverkan 
Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället, med hjälp av 
informationsarbete avseende förebyggande av avfall och ökad återanvändning, kan 
mängden material som utvinns ur jordskorpan på sikt minska och därmed även 
tillförseln av mängden giftiga ämnen till omgivande natur och miljö. Den positiva 
miljöpåverkan av ökad återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt 
bli stor.  

4.5.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka 
positiv miljöpåverkan 

Vid eventuella åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av 
klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken samt 
uppkomna mängder lakvatten. 

4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående 
miljöaspekter 

Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera aspekter 
samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är indikatorn ”Mängd 
grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser” där förbättrad sortering av 
grovavfall bedöms bidra till positiv miljöpåverkan genom bättre materialåtervinning. 
Förbättrad sortering av grovavfall bedöms dock även kunna bidra till negativ 
miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” genom att mängden transporter kan komma 
att öka. Miljövinsten med återvinningen är dock större än de negativa konsekvenserna 
av ökade transporter. 

5 Sammanfattande bedömning 
5.1 Betydande miljöpåverkan 
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att främja en hållbar utveckling. 
Planen bidrar i huvudsak till en positiv påverkan på människors hälsa och miljön. 

Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms kunna medföra flera positiva 
miljökonsekvenser om arbetet för att uppnå mål och indikatorvärde är framgångsrikt. 
Det ligger ett stort ansvar på varje kommun att arbeta vidare och planera in åtgärder i 
linje med kretsloppsplanens mål och indikatorer. 
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De åtgärder/ arbete som på lång sikt bedöms medföra störst betydande positiv 
miljöpåverkan rör arbetet med att:  

• Ta fram möjligheter och inspirera till en resurssnål livsstil som i det långa 
loppet kan bidra till större medvetenhet hos individer och mindre 
avfallsmängder. 

• Förebygga och återbruka avfallet från kommunala verksamheter.  

• Förbättra upphandlingarna med krav som leder till att fler produkter kan 
återbrukas, att material i större utsträckning kan återvinnas och att avfall på 
olika sätt kan förebyggas. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av kretsloppsplanens 
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden transporter 
ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt och om 
informationsinsatserna får genomslag kan det få stor positiv påverkan. De positiva 
effekterna framgår genom bättre resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av 
miljö- och hälsoskadliga ämnen.  

Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av 
kretsloppsplanen vara liten.  

5.2 Nationella miljömål 
Den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorer ligger i linje med nationella 
miljökvalitetsmål och mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på: ökad 
återanvändning av avfall, ökad återvinning av hushållens avfall, minskad nedskräpning, 
utsortering av matavfall och minskat matsvinn.  

Kretsloppsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till 
globala miljömål och nationella miljökvalitetsmål. Sammantaget bedöms de nationella 
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av genomförandet av kretsloppsplanen 
om målen uppnås. 
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5.3 Åtgärder mot negativ påverkan 
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planen för att motverka negativ 
miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan. Dessa förslag kan även beaktas vid 
framtagande av de kommunala handlingsplanerna för genomförande av den 
gemensamma kretsloppsplanen: 

• För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid 
genomförande av planen bör bland annat säkerställas att gifter som borde ha 
fasats ut ur kretsloppet inte återförs i produkter som återanvänds/återbrukas.  

• Arbete att införa källsortering i kommunernas verksamheter och kommunala 
bolag har fortgått under lång tid. Källsorteringen har dock inte genomförts fullt 
ut i alla delar i alla kommuner. Orsaken till denna försening behöver 
identifieras och åtgärdas för att källsorteringen ska kunna införas i samtliga 
kommunala verksamheter och kommunala bolag.  

• Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar 
för att kunna genomföra upphandlingar med krav som leder till 
återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall. Arbetet med offentliga 
upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå större resurshushållning. 

• I arbetet med att öka återbruk och återvinning av bygg- och rivningsavfall i 
kommunala verksamheter behöver frågor om garantier för exempelvis 
hållfastheten hos bygg- och rivningsavfallet bevakas. 

• Utsläpp från transporter kan eventuellt minskas genom fortsatt arbete med 
ruttplanering och fler gemensamma hämtställen.  

• Hantering av deponigas vid nedlagda deponier bör säkerställas. För aktiva 
deponier hanteras frågan genom tillsyn. 

• Vid eventuella åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av 
klimatförändringar, som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken 
samt uppkomna mängder lakvatten. 

5.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av föreslagen 
gemensam kretsloppsplan vara positiva till följd av ökad återvinning och återbruk samt 
förebyggande av avfall. De negativa konsekvenserna av genomförandet av planen 
bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad mängd transporter av 
olika typer av avfall även om vinsten av återvinningen är större än dessa negativa 
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konsekvenser av ökade transporter. Kretsloppsplanens inriktning ligger i linje med 
hållbar utveckling och ansluter till de nationella miljömålen.  

Hur stor positiv påverkan genomförande av planen medför, beror på vilka åtgärder som 
genomförs och i vilken utsträckning målnivåer för indikatorerna uppnås. Det ligger ett 
stort ansvar på varje kommun att arbeta vidare och planera in åtgärder i linje med 
kretsloppsplanens mål och indikatorer. Alla kommunala verksamheter och bolag ska 
arbeta för att nå målen i planen. Många av de indikatorer som anges i 
kretsloppsplanen avser områden som någon annan än avfallsorganisationerna 
ansvarar för. Det ställer stora krav på att planens inriktning är väl förankrad i 
kommunernas olika förvaltningar och bolag, samt stor tydlighet angående vilka de av 
kommunernas verksamheter som ska planera och genomföra åtgärder inom olika 
områden. 

6 Uppföljning  
Miljöpåverkan kommer ingå i uppföljningen av genomförandet av den gemensamma 
kretsloppsplanen och de indikatorer som anges i planen.  

Det är viktigt att det säkerställs att det finns resurser för uppföljningen av målen med 
de tillhörande indikatorerna. 

Den uppföljning som anges i planen bedöms vara tillräcklig. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under år 2018 startade ett arbete med att ta fram en ny gemensam kretsloppsplan 
för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad. Dessa 11 kommuner benämns fortsättningsvis 
kommunerna.  

Den viktigaste delen av kretsloppsplanen är de mål och indikatorer som ska gälla för 
planperioden. Planen har tre mål som beskrivs i figur 1. Till dessa mål har även 24 
indikatorer kopplats för att definiera och mäta måluppfyllnaden. Arbetet med 
framtagandet av planen har pågått under år 2019 i samarbete och dialog mellan 
Sysav, kommunerna samt olika intressentgrupper. 

För att säkerställa att barnens behov inte åsidosätts i processen med att ta fram 
kretsloppsplanen och genomföra tillhörande åtgärder har en barnkonsekvensanalys 
genomförts.  

 

Figur 1  Tre övergripande mål har formulerats för den nya gemensamma 
kretsloppsplanen. Dessa fungerar också som utgångspunkt för 
barnkonsekvensanalysen. 
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1.2 Syfte och mål 
Barnkonsekvensanalysen genomfördes i ett tidigt skede av framtagandet av den 
gemensamma kretsloppsplanen och har fokuserat på planens övergripande mål, men 
tar även avstamp i indikatorerna.  

Syftet med barnkonsekvensanalysen är: 

• att visa hur kretsloppsplanens mål och indikatorer påverkar barn.  
• att ge vägledning och inspiration i arbetet med framtagandet av 

kretsloppsplanen och kommande handlingsplaner. 
• att beskriva hur ett barnrättsperspektiv kan integreras i ägarkommunernas 

arbete med genomförandet av kretsloppsplanen.  

Målet med analysen är att på både kort och lång sikt förbättra barns och ungas 
levnadsvillkor. 

1.3 Avgränsning 
De perspektiv som presenteras i analysen är begränsade till sådana aspekter som 
kretsloppsplanen och åtgärder kopplade till denna kan påverka och förändra. 

2 Barnkonsekvensanalys – teoretisk 
bakgrund 

2.1 Ramverk 
FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs av FN den 20 
november 1989 och ratificerades av Sverige ett år senare. Den 1 januari 2020 blir 
barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande 
internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter och 
syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 
komma till tals. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som tillsammans utgör en 
helhet och utgår från fyra grundläggande principer som ska vara styrande för 
tolkningen av konventionens övriga artiklar: 
 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde (Artikel 2). 
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (Artikel 3). 
• Barn har rätt till liv och utveckling (Artikel 6). 
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (Artikel 12). 
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Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att omsätta Barnkonventionen i handling och 
synliggöra barnets bästa genom att se över vilka konsekvenser planering, utformning 
eller förvaltning får för barn. En barnkonsekvensanalys ska belysa både ett 
barnperspektiv och barnets perspektiv (se definitioner nedan) för att garantera att 
ett barnrättsperspektiv beaktas.   

2.2 Definitioner 
• Barn - FN:s konvention om barnets rättigheter definierar barn som varje 

människa under 18 år. 
• Barnperspektiv – barnet är objekt. En företrädare för barnet formulerar sitt 

perspektiv på barnets bästa utifrån sin kompetens, erfarenhet och roll.  
• Barnets perspektiv – barnet är subjekt. Barnet uttrycker själv sin åsikt i en 

fråga. 
• Barnrättsperspektiv – Att säkerställa barnets rättigheter enligt 

barnkonventionen i åtgärder eller beslut som rör barn.  

2.3 Metod för barnkonsekvensanalys 
Denna barnkonsekvensanalys baseras på Boverkets verktyg för 
barnkonsekvensanalyser. Verktyget utgår från följande frågor:  

• Vilka barn berörs av beslutet? 
• Vilka konsekvenser är mest relevanta att belysa? 
• Vilken kunskap om frågorna finns eller bör tas fram? 
• Vilken kunskap kommer från barnen och från företrädare för barnen? 
• Hur får barn och deras företrädare komma till tals? Hur bereder vi barn 

möjlighet att komma med synpunkter utifrån sina förutsättningar? 
• Finns det särskilda problem eller intressekonflikter med att beakta barnets 

bästa i förslaget? Motivera varför ett eventuellt annat intresse väger tyngre 
än barnets bästa. 

• Vilka konsekvenser fick beslutet/åtgärden? 

Utöver barnkonventionens fyra grundprinciper (se ”Ramverk” ovan) anses följande 
artiklar ha bäring på arbetet med att ta fram och implementera den nya 
kretsloppsplanen:  
 

• Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina 
åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. 

• Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. 

• Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
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Frågeställningarna i Boverkets verktyg har en tydlig koppling till de sju viktigaste 
artiklarna i barnkonventionen (artiklarna 2, 3, 6, 12, 13, 23 och 31), se figur 2.  

 
Figur 2: Frågorna i Boverkets modell för barnkonsekvensanalys har tydlig koppling till 
de artiklar i barnkonventionen som bedömts relevanta för avfallsplanen. Många av 
frågorna har bäring på flera artiklar. Genom att utgå från frågorna blir 
barnkonventionens artiklar systematisk belysta i arbetet. 

För att få barnets perspektiv på kretsloppsplanen har workshops med barn 
genomförts inom ramen för denna barnkonsekvensanalys.  

3 Nulägesbeskrivning 
3.1 Nuläge 
Den 31 december 2018 bodde det 64 000 barn i kommunerna. Av kommunernas totala 
befolkning var en knapp fjärdedel barn (23 procent). Lomma är den kommun där 
störst andel av befolkningen är barn (27 procent) och Simrishamn den kommun där 
minst andel av befolkningen är barn (16 procent).  

Medelinkomsten i kommunerna år 2017 var 303 000 kr, vilket var i nivå med 
medelinkomsten i Sverige (294 000 kr). Mest tjänar invånarna i Lomma och minst 
tjänar invånarna i Tomelilla.  
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3.2 Barn som berörs av den gemensamma 
kretsloppsplanen  

De barn som främst berörs av den gemensamma kretsloppsplanens mål är invånare 
under 18 år i kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Även barn som besöker eller vistas 
tillfälligt i kommunerna påverkas av målen. Indirekt har målen även inverkan på de 
barn som deltar i produktion av de material och produkter som konsumeras i 
kommunerna.  
 
Barn är inte en homogen grupp (Artikel 2, 23). De har olika förutsättningar utifrån 
exempelvis ålder, kön, klass och funktionsvariation. Socioekonomiska skillnader 
påverkar våra konsumtionsmönster, där fattiga använder mindre resurser än rika. I de 
berörda kommunerna är det 140 000 kr i skillnad mellan kommunen med högst och 
lägst medelinkomst. Ökad återanvändning skulle kunna gynna barn med sämre 
ekonomiska förutsättningar. Utbildningsnivåer skiljer sig åt både inom och mellan 
kommunerna. Hur vi tar hand om vårt avfall bestäms exempelvis av vilken kunskap vi 
har om avfallshantering och dess konsekvenser, en insikt som bekräftats genom de 
intervjuer som har genomförts med barn i samband med framtagande av denna 
barnkonsekvensanalys. Skillnader inom och mellan kommunerna och barns olika 
förutsättningar gör att åtgärder i kommunernas lokala handlingsplaner (vilka kommer 
att tas fram enskilt av varje kommun i syfte att nå de mål som satts upp i 
kretsloppsplanen) kan behöva anpassas efter olika grupper. 

4 Konsekvenserna för barn utifrån 
kretsloppsplanens mål och 
indikatorer 

4.1 Konsekvenser för barn utifrån planens mål 
De konsekvenser som är mest relevanta att belysa i arbetet med den gemensamma 
kretsloppsplanen är de som har störst inverkan på barn. Barn påverkas exempelvis 
lättare än vuxna av skadliga ämnen såsom gifter och bekämpningsmedel. Det är 
därför viktigt att barn får en giftfri uppväxt med avseende på exempelvis mat, kläder, 
leksaker, interiörer och utemiljöer. Kunskapen om farliga ämnen är mycket 
varierande beroende på utbildning och bakgrund. Det är därför viktigt att riktade 
insatser görs mot de grupper som bedöms ha lägst kännedom. Nedan beskrivs kort 
konsekvenser utifrån kretsloppsplanens tre mål.  
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Att minska inflödet av material till kretsloppet är grundläggande i den cirkulära 
ekonomin och minskar risken för att jungfruliga resurser överutnyttjas. Att spara på 
jordens resurser innebär att dessa finns kvar till kommande generationer – barnen.   

En del av de produkter och material vi använder har barn varit delaktiga i att 
producera. Genom att välja giftfria och rättvisemärkta produkter minskar vi barns 
exponering för farliga ämnen, såväl i Sverige som utomlands, och bidrar till bättre 
levnadsförhållanden i produktionsländerna. När inflödet av skadliga produkter i 
kretsloppet minskar skapas bättre förutsättningar för återbruk.  

 

Genom att återanvända leksaker, kläder och andra material som inte innehåller 
farliga kemikalier effektiviseras resursanvändningen. Ett viktigt fokus är att få bort 
skadliga produkter ur kretsloppet – speciellt i barns miljöer. Några exempel på 
produkter som kan innehålla farliga kemikalier är till exempel viss mat, plastleksaker, 
rengöringsmedel eller olika typer av engångsförpackningar.  

Ökat återbruk skulle kunna verka utjämnande såväl mellan som inom berörda 
kommuner då det ger ett minskat fokus på konsumtion av nya produkter. Detta skulle 
gynna barn med lägre materiell standard. Ökat återbruk har även en potential att 
främja barns sociala och kreativa utveckling. Genom att produkter omskapas för nya 
ändamål (exempelvis kläder som sys om) blir barn aktörer som får använda sin 
fantasi för att skapa produkter som svarar mot deras önskningar och behov. 
Produkter som har en historia och kan laddas med relationer (exempelvis att ärva 
kusinens favorittröja) kan främja känslan av identitet och tillhörighet.  
 

Spill från kretsloppet kan ske både i produktionsledet och när produkten blivit ett 
avfall. Genom att minska spillet säkerställs tillgången till material och råvaror även 
för framtida generationer, en grundläggande rättvisefråga för barnen. Spillet kan 
minska genom exempelvis mer effektiv återvinning vilket ställer krav både på 
produkters utformning och användarna som behöver demontera och slänga avfallet 
på ett korrekt sätt. Eftersom barn är viktiga konsumenter ställer detta högre krav på 

Mål 2: Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 

 

Mål 3: Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

Mål 1: Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030 
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dem att förstå och medverka i samhälle som hanterar materialet på ett mer varsamt 
sätt. De måste lära sig tidigt för eftersom det är de som ska driva systemet vidare.  
 
Spill kan även uppstå genom nedskräpning. Barn vistas generellt mycket i sin 
närmiljö. Bostaden, bostadsgården, lekplatser, parker och andra fritidsmiljöer samt 
förskolor, förskolegårdar, skolor och skolgårdar är viktiga miljöer för barn. 
Nedskräpning är en faktor som kan bidra till otrygga miljöer genom exempelvis ökad 
risk för klotter och skadegörelse. Ur ett barnperspektiv bör extra fokus ligga på hur 
åtgärder i barns närmiljöer påverkar och uppfattas av barn.  

4.2 Konsekvenser för barn utifrån indikatorerna 
I den gemensamma kretsloppsplanen finns 24 indikatorer. Eftersom planens syfte är 
att bidra till ett mer hållbart samhälle, och barn är en del av både nuvarande och 
framtida samhälle, kan samtliga indikatorer i förlängningen anses ge konsekvenser 
för barn. De flesta indikatorer är dock av sådan karaktär att de åtgärder som kan 
komma i fråga för att uppnå indikatorvärdet inte bedöms ha någon direkt påverkan 
på barn och är därför inte relevanta att belysa i en barnkonsekvensanalys. De 
indikatorer som kan komma att kräva åtgärder som bedöms ha någon form av direkt 
påverkan på barn har analyserats. En bedömning har gjorts av konsekvenserna för 
barn av att arbeta för att indikatorvärdena enligt dessa indikatorer ska uppnås, tabell 
1. Indikatorerna är indelade i grupper baserat på vilken typ av konsekvens de bedöms 
kunna få för barnen. Som utgångspunkt har de frågeställningar som beskrivs i 
metoden använts. Som ett komplement till konsekvensanalysen finns, där det är 
relevant, i tabellen även reflektioner kring hur arbetet med att uppnå 
indikatorvärdena kan ske med ett barnrättsperspektiv.  
 
Konsekvenserna för barn inom de indikatorer som beskrivs i tabell 1 handlar till stor 
del om att de får en ökad kunskap om effekterna av ett visst beteende och att ett 
miljömässigt bättre beteende normaliseras. Ingen av indikatorerna bedöms ha 
negativa konsekvenser för barn. Vid genomförande av åtgärder för att uppnå 
indikatorvärdena finns det däremot vissa viktiga saker att tänka på för att inte riskera 
att barn utsätts för onödiga risker, till exempel att vid återbruk se till att produkterna 
är giftfria. Några indikatorer påverkar barnen direkt, såsom minskat matsvinn i 
skolorna, eftersom detta innebär direkta insatser från barnen. Dessa konsekvenser 
bedöms inte vara negativa. Vid information om avfallshantering är det viktigt att barn 
från olika socioekonomiska miljöer samt barn med olika ålder, kön och 
funktionsvariation får så likvärdig kunskap som möjligt om avfallshanteringen och 
dess konsekvenser.  
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Tabell 1 Sammanställning av konsekvenser av tänkbara åtgärder för att nå 
indikatorvärden enligt utvalda indikatorer i kretsloppsplanen. 

GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

Inlärning 
 

Mängd farligt avfall i 
kommuninvånarnas 
restavfall  

Konsekvenser: Kortsiktigt påverkas 
barn minimalt av denna indikator. 
Minskad mängd farligt avfall innebär 
att kretsloppet avgiftas och mindre 
skadliga ämnen frigörs vid 
förbränning, men detta är effekter 
som är mer långsiktiga. Barnen 
kommer dock påverkas på längre sikt 
genom att de växer upp i en värld 
med större möjligheter att cirkulera 
material och med mindre gifter.  

Att tänka på: Det är möjligt att arbeta 
proaktivt med barnen för att lära in ett 
korrekt beteende. I skolor och 
förskolor är det också viktigt att det 
finns tillgång till insamlingssystem för 
farligt avfall, inklusive elavfall och 
batterier, och att information som ges 
till barn är anpassad till deras ålder 
och socioekonomiska faktorer.  

Inlärning 
 

Andelen återbrukade 
möbler och inredning 
inom kommunen och 
kommunala bolag  

Konsekvenser: Konsekvenserna för 
barn av att mer möbler återbrukas 
inom de kommunala verksamheterna 
är dels att de i större utsträckning 
kommer att omges av begagnade 
saker och dels att återbruk 
normaliseras. Genom ökat återbruk 
kan kommunen skapa ekonomiskt 
utrymme för andra aktiviteter i 
verksamheterna. 

Att tänka på: Det är viktigt att se till att 
de cirkulerade produkterna är lämpliga 
och uppfyller de krav på giftfrihet och 
säkerhet som ställs på möbler och 
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GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

inredning som ska användas i skolor och 
förskolor. Att återbruka produkter inom 
skola och förskola innebär även en 
möjlighet att väva in information om 
produkters miljöpåverkan.  

 Kommunens och 
kommunala bolags 
arbete med offentliga 
upphandlingar med krav 
som leder till återbruk 
och återvinning av 
material samt att avfall 
förebyggs. 

Konsekvenser: Barnen är ofta 
mottagare av kommunens 
upphandlingar och påverkas därmed 
direkt av ändrade upphandlingar 
genom att de produkter som kommer 
de tillgodo kan komma att ändras. 
Detta bedöms dock inte innebära 
några negativa konsekvenser för 
barnen.   

Beteende Andel matsvinn i 
kommunens 
storköksverksamheter  
 

Konsekvenser: Detta innebär direkta 
insatser från barnen – det är barnen 
som kommer behöva ändra sitt 
beteende, något som dock inte 
bedöms innebära några negativa 
konsekvenser för barnen. Snarare 
skulle det kunna leda till positiva 
spridningseffekter där beteendet 
sprider sig till hemmiljön och får goda 
effekter även där.   

 Andel arbetsplatser i 
kommunens 
verksamheter och 
kommunala bolag där 
det finns tillgång till 
källsortering  

Konsekvenser: Att det finns möjlighet 
att sortera på skolor och förskolor är 
avgörande för att detta ska göras. En 
konsekvens för barn blir därmed en 
ökad möjlighet till inlärning av ett 
korrekt beteende.  

 Antal genomförda 
resurseffektiviserande 
aktiviteter i kommunens 
verksamheter och 
kommunala bolag med 

Konsekvenser: För barn skulle detta 
kunna få till konsekvens att fler saker 
i deras närmiljö är återbrukade och 
lagade. Det kan även innebära att 
barn behöver anpassa ett 
resursförbrukande beteende, till 
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GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

syfte att förebygga 
avfall  

 

exempel användandet av 
förbrukningsvaror eller matsvinn.  

Att tänka på: Aktiviteter som är 
riktade mot barn behöver anpassas 
till deras ålder och socioekonomiska 
bakgrund.  

Beteende Kommuninvånarnas 
förståelse om kopplingen 
konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och 
miljöpåverkan  

 

Konsekvenser: Barn är en viktig 
målgrupp för beteendeändrande 
insatser eftersom de är konsumenter 
och även kommer vara det i vuxen 
ålder. Konsekvensen för barnen av 
denna indikator är därmed att barnen 
blir mer medvetna konsumenter.  

Att tänka på: Det är viktigt att de 
beteendeändrande insatser som görs 
är anpassade till deras ålder och 
socioekonomiska bakgrund.  

Rättvisa Kommuninvånarnas 
upplevelse av hur lätt 
eller svårt det är att 
återbruka, hyra dela och 
låna  

Kommuninvånarnas 
upplevda frekvens av 
att de återbrukar, hyr, 
delar och lånar  

Konsekvenser: Konsekvenserna av att 
öka möjligheterna till, och 
normalisera, återbruk, lån eller 
samägande av produkter, innebär en 
ökad jämlikhet mellan grupper av 
barn med olika socioekonomisk 
bakgrund. Ett exempel på detta är lån 
av fritidsutrustning som möjliggör 
resurskrävande aktiviteter för barn 
med sämre ekonomiska 
förutsättningar.  

Att tänka på: För att återbruka, hyra, 
dela och låna inte ska fungera 
stigmatiserande är det viktigt att 
fokus inte bara läggs på grupper med 
sämre ekonomiska förutsättningar 
utan även på barn med goda 
ekonomiska förutsättningar. 
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GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

Trygghet Mängd skräp på land 
samt vid hav och sjöar 

Konsekvenser: Nedskräpning är till 
stor del en trygghetsfråga. 
Nedskräpade miljöer tenderar att 
skapa en känsla av otrygghet. Att 
nedskräpningen minskar är därmed 
trygghetsskapande, framförallt för 
barn som i högre utsträckning rör sig 
ute.  

Att tänka på: Att minska nedskräpning 
är till stor del en kunskaps- och 
beteendefråga och allt arbete med att 
informera barn om detta bör ske med 
hänsyn till barnens ålder. 

 Kommunens arbete med 
att integrera 
avfallshanteringen i 
staden, genom sin fysiska 
planering 

Konsekvenser: Vilka konsekvenserna 
blir för barn beror på vilken typ av 
avfallshantering som kommunen satsar 
på och som integreras i den fysiska 
planeringen. Att kommunen arbetar 
aktivt med avfallshantering i den 
fysiska planeringen bedöms i sig inte 
innebära några konsekvenser specifikt 
för barn. 

Att tänka på: Avfallslösningar i staden 
måste vara utformade på ett sätt som 
inte innebär risker för barn, men bör 
ändå var tillgängliga för barn.  
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4.3 Att tänka på vid planens genomförande 
När den färdiga planen ska implementeras i respektive kommun är det viktigt att 
barnrättsperspektivet beaktas i de olika åtgärder som kommer att genomföras för att 
planens mål ska uppfyllas. De åtgärder eller aktiviteter som tas fram, och som berör 
barnen, behöver därför anpassas till de olika förutsättningar som barnen har med 
avseende på till exempel socioekonomiska skillnader, utbildningsnivå, 
funktionsvariation och ålder.  

För att kunna ta hänsyn till barns speciella behov vid till exempel upphandlingar, 
utformning av förskolor, skolor, lekplatser och avfallslösningar, är det viktigt att den 
samlade kunskapen om produkters innehåll och hur barn upplever och brukar sin 
närmiljö tillgängliggörs för de tjänstepersoner som jobbar med dessa frågor. För att 
kunna ha ett barnperspektiv i det fortsatta arbetet med att implementera 
kretsloppsplanen blir det viktigt att identifiera hur barn använder sin närmiljö och 
hur krav i upphandlingar kan utformas.  

Kunskap ger makt att påverka sitt liv och ökar möjligheterna att aktivt delta i 
samhällslivet. Det är därför viktigt att kommunerna, i arbetet med att implementera 
kretsloppsplanen, eftersträvar att ge barn med olika förutsättningar lika möjlighet att 
få del av kunskap, om såväl avfall som den demokratiska processen med att ta fram 
en kretsloppsplan.  

5 Resultat från workshops med barn 
Barn har genom denna barnkonsekvensanalys getts möjlighet att ge sitt perspektiv på 
kretsloppsplanens mål. Fem workshops genomfördes med barn från tre kommuner 
och material har samlats in från Kretseum – kretslopps och kunskapscentrum i Malmö 
och besöksverksamheten på Sysav1. I det vidare arbetet bör kunskapen om barns 
olika förutsättningar fördjupas och beskrivas utifrån respektive kommuns lokala 
förhållanden. 

5.1 Resultat utifrån tre huvudfrågor  
De frågor som ställts till barnen under workshoparna har genomgående tagit 
utgångspunkt i tre huvudsakliga frågor:  
 

                                                        
1 Resultatet från de workshops som hållits med barn inkluderar underlagsmaterialet 
från Malmö stad. Detta material är helt integrerat i konsekvensanalysen och är därför 
inkluderade i de resultat som presenteras. 
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Barnens svar på första frågan om att minska, återanvända och ta hand om avfall ger 
en bild av att barnen har bra insyn i vad som görs i hemmen. De aspekter som oftast 
kommer upp är sopsortering, att de tar med tygpåse till affären och att de ger bort 
eller köper saker i andrahand. Det finns tydliga tecken på att barnen är färgade av 
vuxenvärlden kring vad som kan göras i frågan. Barnens egen kreativitet saknas ofta i 
svaren och diskussionerna som uppkommer blir något begränsade.  
 

I den andra frågan kring vad vuxna har för ansvar samt kan göra, hörs och syns 
mycket mer av barnens kreativitet. Det finns också en mycket pragmatisk syn på 
avfallsproblemen. I dessa diskussioner finns det tydliga tecken på att barn kan tänka 
mer fritt. Det framkommer att barn många gånger känner sig förbisedda av vuxna och 
det är vanligt med motfrågor som ifrågasätter varför vuxna skräpar ner och förstör 
miljön runt dem, och varför de i många fall behöver städa efter de vuxna. De 
lösningar som barnen föreslår är ofta mycket hårdare och mer pragmatiska än de 
som framkommer i diskussioner vuxna emellan.  
 

Den tredje frågan kring möjliga förbättringar av målen ställdes till barnen efter en 
presentation av hur kommunerna tänker kring målen i den nya kretsloppsplanen. 
Detta blir en väldigt abstrakt nivå och de flesta av barnens svar liknar de som ges på 
fråga två. Flera barn frågar varför de vuxna inte gör mer, speciellt eftersom alla vet 
att det är ett problem och vad som är problemet.  

5.2 Resultat utifrån planens mål 
Exempel på svar från barnen utifrån de tre målen kring vad de gör idag samt har för 
förslag på vad som kan göras för att minska, återanvända och ta hand om avfall: 

• ”Använder glas och metall i stället för plast” 
• ”Cyklar istället för att köra bil” 
• ”Skippa plastpåsen när man köper äpple” 
• ”Förbjuda plastpåsar, engångssaker och sugrör” 
• ”Äta rester” 

Vad gör ni för att minska, återanvända och ta hand om avfall? 

Vad behöver vi vuxna som är ansvariga (dvs. politiker, de som arbetar med avfall, 
föräldrar, lärare etc.) göra för att minska, återanvända och ta hand om avfall? 

Är det något som ni tycker saknas eller som skulle kunna göras bättre? (hänvisar 
till målen som kommunerna idag arbetar med i kretsloppsplanen) 

Mål 1: Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030 
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• ”Jag säljer saker på loppis” 
• ”Köpa tygpåsar” 
• ”Jag och min lillasyster brukar pyssla med skräp” 
• ”Inte använda mjukplast, istället använda hårdplast som kan tvättas 

och användas igen” 
• ”Lämna tillbaka kläder man är klar med till butiken, så att de kan 

återanvändas eller återvinnas” 

• ”Jag och min familj har en låda till gammal mat som blir till kompost som vi 
gödslar med” 

• ”Jag vill ha fler skräpplockardagar” 
• ”Fler soptunnor ute i staden eller byn” 
• ”Sluta snusa och röka för ni kastar det alltid på marken och det är 

farligt” 
• ”Inte slänga tops i toaletten” 

5.3 Generella resultat 
I dialogen med barn är följande förslag genomgående:  

• att förbjuda exempelvis plastpåsar, engångssaker, bensin, rökning och snus 
• att bara använda naturliga material 
• att begränsa bilkörandet 
• att införa skräpplockardagar för vuxna 

 
Några exempel på hur barnen ser på det framtida avfallsarbetet:  

• ”Berätta och förklara för de äldre och föräldrarna” 
• ”Hoppas att det blir bättre” 
• ”Skapa ett jobb där man plockar skräp, så får man lätt pengar” 
• ” Sysav ska sätta upp affischer som visar hur det var förr i haven och marken, 

så man kan jämföra nu och då” 
 
  

Mål 2: Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 

Mål 3:  Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
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Svaren som barnen skrivit ner ger en bild av deras syn på avfallshantering. Samtalen 
under workshoparna blev mycket intressanta och visar tydligt att barn har många väl 
formulerade tankar om hur avfall kan och bör hanteras i deras närområden. Generellt 
kan de frågor som barnen väljer att fokusera på delas upp i sex övergripande 
kategorier:  
 
Källsortering  Transport 
Återbruk  Reglering 
Resursanvändning Energi 

5.4 Kunskapsinsamling och återkoppling 
För att det ska vara meningsfullt för barn att delta i demokratiska processer, som 
exempelvis en avfallsplaneprocess, är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med 
deras deltagande, samt att de får återkoppling på hur deras reflektioner tas omhand i 
den vidare processen. De barn som deltagit i denna barnkonsekvensanalys har fått 
information om kretsloppsplanens syfte och mål, samt om hur den demokratiska 
processen med att ta fram planen ser ut. De har också fått en återkoppling med en 
sammanställning av alla idéer och information om den fortsatta processen. Klasserna 
erbjöds även ett studiebesök på Sysav under hösten 2019.  
I arbetet med att implementera kretsloppsplanen i respektive kommun är det viktigt 
att de tankar och idéer från barn som samlats in genom workshops och 
besöksverksamheter får prägla genomförandet av planen. Ett sätt att skapa 
möjligheter för barns deltagande i processen är att ta fram en version av planen som 
är tillgänglig för barn.  

6 Intressekonflikter  
Vid färdigställandet av denna barnkonsekvensanalys var den gemensamma 
kretsloppsplanen och kommunernas handlingsplaner ännu ej färdigställda, vilket gör 
att det inte är möjligt att avgöra om det finns några särskilda problem eller 
intressekonflikter med att beakta barns bästa i förslaget (artikel 2, 3, 23). I den 
fortsatta processen med att ta fram handlingsplaner och implementera 
kretsloppsplanen är det viktigt att kontinuerligt utvärdera hur barns bästa tillgodoses 
och motivera varför ett eventuellt annat intresse väger tyngre. Om intressekonflikter 
uppstår, och andra aspekter prioriteras över det som bedöms som barns bästa, bör 
det undersökas vilka kompensatoriska åtgärder som kan genomföras för att 
resultatet ska bli så bra som möjligt ur ett barnperspektiv. Extra viktigt är att 
eventuella intressekonflikter och åtgärder blir belysta i de skrivelser som utgör 
underlag för beslut så att politiker och andra beslutsfattare kan fatta beslut utifrån 
ett barnperspektiv.   
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7 Slutsatser 
Barnkonsekvensanalysen har gjorts på de föreslagna målen och indikatorerna för den 
gemensamma kretsloppsplanen, för kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 
Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling 
med syftet att såväl på kort som lång sikt förbättra barns och ungas levnadsvillkor. 
Analysen har genomförts på planens mål och tillhörande indikatorer, med syfte att 
skapa ett underlag som kan användas i arbetet med att ta fram lokala 
handlingsplaner och implementera planen i respektive kommun. Syftet med analysen 
är att visa hur kretsloppsplanens mål och indikatorer påverkar barn, och hur ett 
barnrättsperspektiv kan integreras i tillämpningen av planen, för att i så hög grad 
som möjligt se till barnets bästa. Nedan summeras de övergripande slutsatserna av 
genomförd analys samt förslag på fortsatt arbete.  

Övergripande slutsatser:  

• Inga negativa konsekvenser för barn med avseende på planens mål och 
indikatorer har identifierats.  

• Kretsloppsplanens mål har stor möjlighet att förbättra barns och ungas 
levnadsvillkor både på kort och lång sikt. 

• För att det ska vara meningsfullt för barn att delta i demokratiska processer 
är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med deras deltagande, samt att de 
får återkoppling på hur deras reflektioner tas omhand i den vidare processen. 

• Kännedom om den demokratiska processen samt om avfallshantering och 
kretsloppet skiljer sig mycket mellan de barn som bidragit med sina idéer till 
den här analysen.  

• Barn har ofta en tydlig bild av problem i deras närmiljö och har en pragmatisk 
syn på lösningar. 

• Barn känner sig många gånger ohörda och orättvist påverkade av vuxnas 
beteende. 

• Barn är, och kommer i takt med att de blir äldre i allt större utsträckning bli, 
konsumenter. Med insatser riktade mot barn finns potential att lägga grunden 
till en medveten konsumtion, återanvändning och sortering.  
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Förslag på fortsatt arbete:  

• Barnrättsperspektivet behöver prägla den fortsatta processen med 
framtagande av handlingsplaner och genomförande av planen.  

• Arbetet behöver ta hänsyn till barns olika förutsättningar inom och mellan 
respektive kommun.  

• Barn är väldigt bra ambassadörer. Att ta fram material anpassat till barn för 
att lättare kunna ta till sig innehållet i kretsloppsplanen kan även öka andra 
gruppers förståelse och deltagande. Barns tankar färgas till viss del av vuxna 
omkring dem, men med rätt frågor frigörs kreativa tankar. 
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1 Ekonomiska konsekvenser 
1.1 Introduktion 
De elva kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad som denna bilaga avser benämns 
hädanefter som kommunerna.  

För att den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorvärden, ska kunna nås 

kommer ett flertal aktiviteter att behöva genomföras av kommunerna och Sysav. 
Handlingsplaner ska tas fram med målen i kretsloppsplanen som grund. Arbetet med 
den gemensamma kretsloppsplanen är ett arbete som alla kommunala verksamheter 

och bolag ska vara delaktiga i. För att nå målen måste kommunen använda olika 
styrmedel, verktyg och rutiner. 

Vissa aktiviteter kan genomföras inom ramen för befintliga budgetar. Andra aktiviteter 
kan kräva förstärkning av personella resurser eller ökade drifts- eller 

investeringskostnader. En del av kostnaderna uppstår inom kommunernas 
avfallsverksamheter, medan andra kostnader belastar andra verksamheter. 
Finansiering kan därmed antingen ske genom avfallstaxan eller genom skatten. I 

många fall förväntas kostnaderna sjunka som ett resultat av de aktiviteter som 
genomförs med utgångspunkt från kretsloppsplanen, exempelvis till följd av minskade 
inköp, minskade avfallsmängder, ökat återbruk, ökad materialåtervinning eller minskad 

nedskräpning.  

1.2 Ekonomiska konsekvenser på längre sikt 
Genomförande av vissa aktiviteter kan på sikt leda till lägre kostnader istället för 

ökade. Sådana exempel är aktiviteter för minskat matsvinn inom kommunala 
verksamheter eller återbruk av kontorsmöbler inom kommunerna. Andra exempel är 
aktiviteter som kan resultera i förbättrad utsortering av avfall till materialåtervinning, 

som ofta har ett ekonomiskt värde. Förbättrad källsortering kan också väntas leda till 
minskade mängder avfall till energiåtervinning och därmed minskade 
behandlingskostnader. En förbättrad utsortering ger även en restavfallsfraktion med 

lågt innehåll av matavfall, vilket ger ett bränsle med högre värmevärde för 
avfallsförbränningsanläggningar. Utöver aktiviteter för återbruk och återvinning kan 
även olika aktiviteter för minskad nedskräpning innebära minskade kostnader för till 

exempel städning, men också minskade kostnader för skadegörelse. 

Initiala kostnader kan på sikt även innebära besparingar. Det gäller att ur ett 
hållbarhetsperspektiv hushålla med jordens ändliga resurser genom att bland annat 
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återvinna material i kretsloppet. Att ta kostnader för minskad föroreningsbelastning i 
miljön och inte bygga upp en ökande miljöskuld är en investering för framtiden.  

1.3 Personella resurser 
Många av de aktiviteter som behöver genomföras utifrån den gemensamma 
kretsloppsplanens mål och indikatorer bedöms kunna genomföras med befintliga 
personella resurser. 

En del av planens mål och indikatorer kommer att kräva olika typer av 

informationsinsatser. Sådana aktiviteter bedöms delvis kunna genomföras med 
befintliga personella resurser inom ramen för löpande informationsinsatser. 
Information är ett styrmedel som krävs för att nå samtliga mål i kretsloppsplanen, där 

flera indikatorer handlar om beteende och attityder. Kommunernas och Sysavs 
resurser inom information och kommunikation kan därför behöva förstärkas. 

En del indikatorer berör kommunens fysiska planering, ett styrmedel som krävs för att 
nå ett hållbart samhälle. För hållbar fysisk planering kan exempelvis utvecklad 

samverkan och dialog mellan avfallsverksamheten och organisationen för fysisk 
planering på kommunerna vara nödvändig. Detta bedöms kunna genomföras inom 
ramen för befintliga budgetar för kommunernas avfallsverksamhet respektive 

organisation för fysisk planering. 

Tillsyn är ett annat viktigt och avgörande styrmedel för de indikatorer som avser avfall 
från företag. En del av denna tillsyn bedöms kunna genomföras inom ramen för den 
tillsyn som ändå görs, men kommunernas resurser inom tillsyn kan behöva förstärkas 

genom till exempel översyn av rutiner och utbildning eller personal. 

Ytterligare ett styrmedel som kommer att vara avgörande för att nå målen är offentlig 
upphandling. Det kommer bland annat att krävas ökat samarbete och samverkan 
mellan de som genomför upphandlingen och tjänstepersoner i de olika 

verksamheterna med den sakkunskap som behövs.  
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1.4 Övriga kostnader 
Några av den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorer kan medföra 

aktiviteter som kräver investeringar. Tänkbara aktiviteter som kan kräva investeringar 
och som skulle kunna bli aktuella kan exempelvis handla om att: 

• Förbättra sorteringsmöjligheterna för hushållen och i kommunala 
verksamheter 

• Utöka sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna, inklusive 

mottagning av avfall för återbruk 

• Tekniska innovationslösningar som till exempel soptömning vid behov 

Andra tänkbara aktiviteter till följd av genomförande av målen i kretsloppsplanen som 
kan medföra kostnader kan exempelvis vara: 

• Etablera bytes-/låneverksamheter själv eller i samverkan med andra aktörer 

• Skapa förutsättningar för återbruk av möbler och inredning i kommunala 
verksamheter 

• Utbildning av upphandlare och övrig personal i kommunala verksamheter, i 

syfte att förebygga avfall 

• Ökad digitalisering i syfte att kunna erbjuda ökad tillgänglighet till 
kundtjänstfunktioner och information, samt underlätta uppföljning av 
avfallsverksamheten  

• Attitydstudier i syfte att mäta exempelvis konsumtion och nedskräpning  

• Skräpmätningar på land och vid hav och sjöar 

• Översyn och utveckling av rutiner för städning på allmänna platser och 

deltagande i kampanjer för minskad nedskräpning  
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1.5 Avfallstaxor 
Genomförande av aktiviteter utifrån den gemensamma kretsloppsplanens mål och 

indikatorer kan komma att innebära höjning av avfallstaxorna i kommunerna beroende 
på vilka åtgärder som beslutas. 

Samtidigt kan en del av kretsloppsplanens aktiviteter med avfallsförebyggande 
och/eller kvalitetshöjande karaktär påverka ekonomin positivt. Till exempel kan 

framgångsrika satsningar på återbruk och återvinning ge kostnadsbesparingar, då 
avfall till energiåtervinning och deponering minskar. Bättre digitala verktyg för 
uppföljning av avfallsverksamheterna kan också ge möjligheter till effektivisering av 

exempelvis insamlingen. 

Aktiviteter som genomförs inom andra delar av kommunernas verksamhet än 
avfallsverksamheten ger upphov till kostnader som inte får finansieras med 
avfallstaxan och dessa åtgärder påverkar därmed inte avfallstaxan. 
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1 Inledning 
I följande bilaga presenteras en bedömning av: framtida behov av och möjligheter till 
avfallsbehandling, viktiga utvecklingstendenser samt en prognos för omhändertagande 
av avfall från kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Bedömningen baseras på den 
gemensamma kretsloppsplanens mål, nationella mål och EU:s återvinningsmål. 
Prognosen fokuserar på avfall som omfattas av kommunalt ansvar samt i relevanta 
delar även avfall som omfattas av producentansvar. 

2 Utvecklingstendenser 
2.1 Befolkningsprognos 
Kommunerna har idag (år 2018) cirka 282 000 invånare. Baserat på kommunernas 
prognoser väntas befolkningen öka till cirka 294 000 invånare under perioden 2018-12-
31 till 2021-12-31, vilket motsvarar en genomsnittlig ökningstakt på cirka 1,4 procent per 
år. Kommande år har ett antagande gjorts om en befolkningsökning på 1,5 procent per 
år.  

I en befolkningsprognos antas folkmängden öka till cirka 362 000 personer till år 2035, 
vilket är en ökning med cirka 80 000 personer jämfört med nuläget. Nuläge och 
prognos presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1 Befolkningsprognos för kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.  

 ÅR 2018 ÅR 2021 ÅR 2025 ÅR 2030 ÅR 2035 

Antal invånare, st 282 000 294 000 312 000 336 000 362 000 

 

2.2 Hushållsavfall 
Den förväntade befolkningsökningen innebär även att mängden avfall förväntas öka. 
Därmed förväntas även i viss mån behovet av förbättrade möjligheter att lämna och 
sortera avfall vid bland annat återvinningscentralerna öka. 

En generell trend i det svenska samhället är att avfallsmängderna fortsätter att öka. 
Under år 2016-2017 ökade den totala mängden hushållsavfall med 2,5 procent. Utslaget 
per person blir dock ökningen av hushållens totala avfallsmängder mindre, till följd av 
den befolkningsökning som har skett under senare år. Ökningen av avfallsmängderna 
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förklaras främst av ökade grovavfallsmängder. Under år 2018 minskade den totala 
mängden hushållsavfall något. 

Samtidigt förändras flödena av förpackningar och returpapper från hushåll. Framförallt 
ökar mängden plast- och pappersförpackningar till följd av ökad internetförsäljning, 
medan mängden returpapper minskar i takt med att hushållen i mindre utsträckning 
läser papperstidningar. 

Starka ekonomiska intressen på marknaden, och fokus på konsumtion av varor och 
tillväxt i ekonomin, riskerar att medföra att trenden av ökande avfallsmängder per 
invånare även fortsättningsvis håller i sig. Dock finns aktörer som arbetar för en ökad 
medvetenhet hos allmänheten om vikten av en hållbar livsstil, till exempel 
avfallsbranschen, men även andra samhällsaktörer.  

Trots ökade avfallsmängder har mycket åstadkommits på senare år beträffande hur 
avfall behandlas i Sverige, tack vare det fokus som har legat på att styra 
avfallsbehandlingen från energiåtervinning och deponering till materialåtervinning. På 
nationell nivå har andelen hushållsavfall som behandlas genom materialåtervinning 
legat på drygt 30 procent och andelen som behandlas genom energiåtervinning legat 
på cirka 50 procent på senare år. 

2.3 Verksamhetsavfall 
I takt med ökande befolkning kan även näringslivet förväntas utvecklas med bland 
annat fler arbetstillfällen. 

Det kan konstateras att mängden industriavfall, bygg- och rivningsavfall etc. i hög grad 
är beroende av konjunkturen. Till följd av ökad sortering av såväl industriavfall som 
bygg- och rivningsavfall kan andelen utsorterat avfall från dessa områden förväntas 
öka. De avfallsflöden som i dagsläget omhändertas på annat sätt än genom Sysav och 
kommunerna förutsätts även fortsättningsvis hanteras vid sidan av de kommunala 
systemen, då det för dessa flöden bedöms finnas ett etablerat omhändertagande. I 
flera av kommunerna sker en stor nyproduktion av bostäder, vilket medför uppkomst 
av byggavfall. 

Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet med mera 
kan komma att öka. Skälen till detta är främst trenden att allt mer avfall definieras som 
farligt avfall, och att byggnationer kan kräva sanering av förorenade områden som 
genererar förorenade massor som måste behandlas. Ökningen av mängden farligt 
avfall från industrier kan motverkas av företagens interna miljöarbete som bidrar till 
miljöanpassning av produktionen. 
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3 Prognos över avfallsmängder 
I följande avsnitt redovisas översiktligt en prognos för utvecklingen av avfallets mängd 
och fördelning på fraktioner för åren 2025, 2030 och 2035. Prognosen baseras på 
avfallsmängder från år 2017, samt förväntad befolknings- och näringslivsutveckling. 
Den baseras även på en bedömning av hur avfallet kommer att fördelas på fraktioner 
till följd av genomförande av åtgärder enligt kretsloppsplanen, samt att nationella mål 
och EU-mål antas uppnås.  

Med denna utgångspunkt förväntas de totala hushållsavfallsmängderna öka. 
Bedömningen är något osäker utifrån bland annat hur avfallsproduktionen per 
invånare i praktiken kommer att utvecklas och hur stor effekt avfallsförebyggande 
åtgärder kommer att få.  

Simuleringar för framtida avfallsmängder i kommunerna har gjorts för år 2025, 2030 
och 2035. Beräkningarna baseras på en befolkningsökning på 1,5 procent per år samt 
att mängden kommunalt avfall per invånare antas minska med 0,5 procent per år som 
en följd av avfallsförebyggande åtgärder. I figur 1 presenteras en prognos över totala 
mängder så kallat kommunalt avfall. Begreppet kommunalt avfall1 inkluderar mat- och 
restavfall, förpackningar och returpapper från fastighetsnära insamling (FNI) och 
återvinningsstationer (ÅVS), grovavfall från FNI och återvinningscentraler (ÅVC) samt 
farligt avfall och elavfall. 

 

                                                      
1 Begreppet används i EU:s avfallsdirektiv. 
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Figur 1  Total mängd kommunalt avfall i kommunerna år 2017 samt prognos för 
år 2025, 2030 och 2035. 

 

Villor i flera av kommunerna har redan idag fastighetsnära insamling med fyrfackskärl, 
vilket ger en hög utsorteringsgrad av avfall till materialåtervinning. Även lägenheter 
har idag i hög utsträckning fastighetsnära insamling i separata kärl, vilket är ett system 
som ger en hög utsorteringsgrad av avfall till materialåtervinning. Till följd av 
producentansvarslagstiftningen förväntas 60 procent av bostadsfastigheterna år 2021 
ha tillgång till fastighets- eller kvartersnära insamling av förpackningar och 
returpapper och 100 procent år 2025, vilket förväntas medföra ökad insamling och 
återvinning av förpackningar och returpapper. I figur 2 presenteras en prognos över 
mängden utsorterade förpackningar och returpapper i kommunerna. Prognosen bygger 
på ett antagande om att utsorteringsgraden av matavfall ökar från 46 procent år 2017 
till 70 procent år 2030 och därefter är konstant. 

 

Figur 2  Mängd och andel utsorterade förpackningar och returpapper år 2017 
samt prognos för år 2025, 2030 och 2035. 

 

Matavfallsinsamlingen kommer att öka genom vidareutveckling av insamlingssystem 
för matavfall, samt genom informationsinsatser som visar på nyttan av att sortera ut 
matavfall och producera biogas och biogödsel. Samtidigt antas mängden matavfall 
minska till följd av informationsinsatser från kommunerna och Sysav gällande 
matsvinn, vilket förväntas leda till en minskning med 30 procent till år 2025 och med 
totalt 50 procent till år 2030. I Figur 3 presenteras en prognos över mängden insamlat 
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matavfall i kommunerna. Prognosen bygger på ett antagande om att 
utsorteringsgraden av matavfall ökar från 50 procent år 2017 till 70 procent år 2035. 

 

Figur 3  Mängd och andel utsorterat matavfall år 2017 samt prognos för år 2025, 
2030 och 2035. 

Mängden restavfall till energiåtervinning från insamling vid fastigheten förväntas 
minska till följd av minskat matsvinn, ökad utsortering av matavfall och ökad 
utsortering av förpackningar och returpapper. I Figur 4 presenteras en prognos över 
framtida mängder restavfall. 
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Figur 4  Mängd restavfall från insamling vid fastigheten år 2017 samt prognos för 
år 2025, 2030 och 2035. 

 

Mängden avfall från återvinningscentralerna till energiåtervinning förväntas minska 
bland annat till följd av införande av maskinell sortering av fraktionen brännbart 
restavfall på återvinningscentralerna, där Sysav räknar med att kunna sortera ut 50 
procent av inkommande mängd. Högre mängder till materialåtervinning förväntas 
också till följd av förbättrad utsortering på återvinningscentralerna. 

Under prognosperioden kan det även bli aktuellt att införa separat insamling av fler 
fraktioner, exempelvis textilier. Separat insamling av textilier innebär en ökad mängd 
avfall till återvinning eller återanvändning, om än inte i någon större omfattning. 
Ytterligare en fraktion ställer dock krav på insamlingssystemet i kommunerna. För villor 
med fyrfackskärl innebär det en extra fraktion utöver de i dagsläget åtta fraktionerna, 
vilket i så fall måste lösas genom till exempel påhängsbehållare. För lägenheter kan 
insamlingen lösas genom ett separat kärl för textil. Ökad utsortering av textil för 
återanvändning eller materialåtervinning är viktigt ur miljösynpunkt, men inverkan på 
de totala avfallsmängderna är begränsad. 

Med undantag för avfall som omfattas av producentansvar saknas komplett 
mängdstatistik för avfall som kommunerna inte ansvarar för. Sådant avfall är till 
exempel industriavfall, bygg- och rivningsavfall samt park- och trädgårdsavfall från 
verksamheter. Någon prognos för dessa avfallsslag har därför inte kunnat göras. 
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4 Behov av insamlingssystem och 
anläggningar 

4.1 Hushållsavfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar 

För att uppnå prognosticerad mängd avfall till materialåtervinning och minskad mängd 
avfall till energiåtervinning är det viktigt att utbyggnaden av fastighetsnära insamling 
av förpackningar och returpapper sker, enligt gällande producentansvarslagstiftning. 
Här ligger kommunerna redan idag på en hög anslutningsgrad. 

Trenderna visar på ökade mängder avfall till materialåtervinning. Det är därför viktigt 
att säkerställa att tillräcklig kapacitet för omlastning, mellanlagring och eventuell 
sortering av avfall till materialåtervinning alltid finns. Rätt kapacitet kan genomföras 
genom att exempelvis se över struktur och disposition hos Sysavs egna anläggningar 
eller handla upp extern kapacitet. 

Av det avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar kan förändringen i 
avfallsmängder antas rymmas inom befintliga tillstånd för Spillepengs 
avfallsanläggning och de externa behandlingsanläggningar som handlas upp. I och 
med de minskade mängderna till energiåtervinning och deponi bedöms anläggningens 
kapacitet för detta vara tillräcklig, medan kapaciteten för omlastning och mottagning 
av material till återvinning kan behöva utökas. Den ökande mängden matavfall till 
rötning behöver beaktas särskilt vid utveckling av Sysavs förbehandlingsanläggning på 
Spillepeng i Malmö och upphandling av rötningskapacitet. 

Kommunerna har genom Sysav goda förutsättningar för omhändertagande av sorterat 
grovavfall och farligt avfall, på grund av ett stort antal återvinningscentraler. Till följd 
av ökande befolkning kan besökstrycket på återvinningscentralerna väntas öka. En 
översyn av anläggningarnas struktur, inklusive öppettider, bemanning och möjligheter 
till utökning bedöms därför behövas under de kommande åren.  
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4.2 Avfall från verksamheter 
För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar, finns 
begränsad tillgång till information om mängder som uppkommer inom kommunerna. 
De mängder som kan komma att öka till följd av befolkningsökningen är exempelvis 
mängden byggavfall samt jord- och schaktmassor från bygg- och 
anläggningsverksamhet. Ökade mängder ställer krav på ökad kapacitet för 
omhändertagande av sådant avfall. Utvecklingen av mängderna av verksamhetsavfall 
bör följas, så att Sysav har beredskap för att möta ökade flöden till Sysavs egna 
anläggningar. Som nämnts i kapitel 3 har inga beräkningar gjorts på mängden 
verksamhetsavfall. 

490



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 52 Dnr KS 2020/34

Program för uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta Program för uppföljning av privata 
utförare, handlingsid: Ks 2020.789.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet 
som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra 
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn. 

Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut 
beroende på verksamhetens art och hur angelägen den är ur ett 
allmänintresse. Ju mer beroende medborgarna är av verksamheten desto 
större krav på uppföljning och kontroll och insyn.

För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska 
fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av 
kommunen. 

Programmet ska innehålla följande:
- mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av 

privata utförare
- information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga krav 

ska följas upp
- hur allmänhetens insyn ska tillgodoses

Programmet ska omprövas av fullmäktige varje mandatperiod.

Förvaltningen har anpassat det nya programmet till rådande praxis och 
förtydligat ansvarsfördelningen samt  hur uppföljningen och rapportering ska 
göras.

Ekonomiska konsekvenser
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 52 forts.

En ändamålsenlig uppföljning av privata utförare säkerställer att kommunens 
medel används kostnadseffektivt.

Barnperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning kombinerat med allmänhetens insyn 
säkerställer att barnperspektivet kan tillvara också i verksamheter som 
lämnats över till privata utförare.

Miljöperspektivet
En ändamålsenlig uppföljning säkerställer att kvalitets och miljöaspekter som 
definieras i de ingångna avtalen med privata utförare upprätthålls.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Program för uppföljning av privata 
utförare, handlingsid: Ks 2020.789.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse verksamhetsutvecklare Eva Lundberg, handlingsid: Ks 
2020.788.
Program för uppföljning av privata utförare, handlingsid: Ks 2020.789.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Bakgrund 
Kommunen ska enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamhet som genom 
avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten insyn.
Privat utförare definieras enligt kommunallagen som en juridisk person eller enskild 
individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det kan handla om olika 
företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor, idébundna organisationer men 
även upplåtelseformer som  föreningsdrift av idrottsanläggningar, partnerskap med 
civilsamhället etc. 

Fullmäktiges program
För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige 
enligt kommunallagen anta ett program för kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare på uppdrag av kommunen.

Programmet ska innehålla följande:

 mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare
 information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga krav ska följas upp
 hur allmänhetens insyn ska tillgodoses

Programmets omfattning
Programmet ska omfatta alla verksamhetsområden och framförallt inriktas på de 
verksamheter som tydligt riktar sig till och rör medborgarna. Det kan handla om såväl 
hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för äldre), som delar av en verksamhet 
med stor betydelse för invånaren/brukaren ( till exempel städning i skolan). 
Formellt överlämnas verksamheten efter en offentlig upphandling främst enligt lagen om 
offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi och 
transporter (LUF) eller ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) samt 
att avtal tecknats. 
Giltiga avtal som tecknats före att programmet fastställts i fullmäktige ska så långt som 
respektive avtal medger följas upp i enlighet med programmets intentioner. 
Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är egna huvudmän 
för verksamheten och regleras genom tillståndsgivning.

Mål 
En utgångspunkt för den uppföljning som ska utföras är de mål som finns beslutade för 
de olika verksamheterna.
Fullmäktige har fastställt strategiska målområden som gäller för kommunens samtliga 
verksamheter även de som drivs av privata utförare på uppdrag av kommunen.
De strategiska områdena utgör en del av kommunens styrmodell. Varje målområde 
omfattar flera nämnders arbete. Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål 
utifrån respektive område. Målen återfinns i styrdokumentet ”Mål och Budget för aktuell 
planperiod”. 
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Målen är till stor del kvalitativa mål och utgör därför en grund för uppföljning både hos 
de kommunala och hos de privata utförarna. Respektive nämnd och styrelse ansvarar för 
att återrapportera måluppfyllelse och resultat kopplat till målen. Detta görs i samband 
med delårsbokslut och årsredovisning.

Upphandling och avtal
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en organisation 
och system/rutiner för upphandling och uppföljning av utförda tjänster samt för 
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.
I avtalen som tecknas med privata utförare ska det säkras att utföraren biträder 
kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga 
statistikuppgifter samt rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella 
register eller till andra myndigheter. Avtalet/uppdragsbeskrivningen ska också reglera hur 
kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten.
Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna kvalitetsmässigt 
bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och 
tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska 
genomföras och hur brister i verksamheten ska hanteras. Den kommunala 
huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva ett avtal ska vara tydligt 
reglerat i avtal.
Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som kan 
lämnas utan omfattande merarbete eller inte strider mot lag eller annan författning eller 
inte anses utgöra företagshemligheter.

Uppföljning och rapportering 
Varje nämnd/styrelse ska med fullmäktiges program som grund besluta om en årlig plan 
för uppföljning och kontroll av privata utförare. 
Uppföljningen ska: 

 inriktas på medborgarfokus, säkerhet och risken för ekonomiska oegentligheter. 
 görs som en kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med mål, avtal, 

uppdragsbeskrivningar och överenskommelser
 som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och 

förbättrade tjänster
 branschstandard beaktas

Planen ska innehålla:
 vad som ska följas upp
 vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, 

verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning etc.)
 vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna
 särskilda granskningsområden under året
 tidplan
 former för återkoppling av resultat till nämnd/styrelse och till allmänhet
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All avrapportering ska utmynna i en årlig rapport som tillsänds kommunstyrelsen.
Kontroll- och uppföljningsarbete av verksamhet som bedrivs i egen regi bör utformas på 
liknande sätt som för privata utförare. 

Årsrapport
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
sammanställa en övergripande rapport med utvärdering under året över genomförda 
kontroller och uppföljningar.
Rapportering ska årligen ske till fullmäktige. Detta ska senast göras i samband med 
fastställandet av kommunens årsredovisning.

Allmänhetens insyn 
Varje avtal med privata utförare ska tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhets som lämnats över till en privat utförare. 
Informationen som begärs in från den privata utföraren ska ha en koppling till den 
upphandlade verksamheten. Det kan handla om verksamhetens kvalitet, organisation och 
ägarförhållanden, personalkompetens, resultat och avvikelser, ekonomi samt miljö, 
integrations och jämställdhetsarbete om sådana krav har ställt i upphandlingen.
Kommunen ska redovisa information till allmänheten om alla utförare som omfattas av 
programmet. Informationen ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats eller på 
andra sätt som bedöms lämpliga utifrån målgruppen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 81 Dnr KS 2019/140

Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av 
material som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för 
verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 
2020.713.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund beslutade den 27 
januari 2020 att föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta 
föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund.

Direktionen föreslog också att fullmäktige i medlemskommunerna ska ge 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) mandat att årligen besluta 
om att anta föreslagna taxor och avgifter för prislistan som har utarbetats av 
styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Förvaltningen menar att detta inte är möjligt eftersom det måste vara 
fullmäktige som fastställer taxorna. Fullmäktige skulle kunna besluta att ge 
SÖRF mandat att årligen räkna upp taxorna med KPI eller liknande, men 
inte att fastställa taxan utifrån en prislista som en föreningsstyrelse tar fram. 

Förvaltningen har kommunicerat denna uppfattning med de andra 
medlemskommunernas kanslichefer som instämmer i bedömningen.

Ekonomiska konsekvenser
Höjda taxor innebär höjda kostnader för de medborgare och företag som 
nyttjar SÖRF:s tjänster, medan det innebär ökade intäkter för SÖRF.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 81 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några konsekvenser gällande barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några konsekvenser gällande miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna taxor och avgifter för 
verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 
2020.713.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1047.
Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material som utförs och 
hyrs ut av Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks 2020.1048.
Prislista Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge 2020, handlingsid: 
Ks 2020.713.

  
Tidigare behandling
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund § 3/2020:
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår 
medlemskommunernas kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor och 
avgifter för verksamheten i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat från samtliga 
medlemskommuner att årligen besluta om att anta föreslagna taxor och 
avgifter för prislistan som har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges 
Brandbefäl Skåne-Blekinge.
_________

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sydöstra Skånes Räddningstjänst
Sammanträdesdatum
2020-01-27

SÖRF § 3 Dnr 2020/3

Justerares signatur 

Antagande av prislista för tjänster samt uthyrning av material 
som utförs och hyrs ut av Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund

Sydöstra Skånes Räddningstjänst beslutar
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår medlemskommunernas 
kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat från samtliga 
medlemskommuner att årligen besluta om att anta föreslagna taxor och avgifter för prislistan 
som har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Sammanfattning av ärendet
Prislistan har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.

Prislistan har reviderats med konsumentprisindex (KPI) för alla kostnadsslag som inte rör 
arbetskostnader. Referensmånad för KPI beräkning är september månad.

Prisjustering sker enligt följande offentliga arbetskostnadsindex som publiceras av SCB: 
Arbetskostnadsindex för tjänstemän (preliminärt) privat sektor (AKI), efter näringsgren 
SNI=Rad P-S. Detta index rekommenderas av SCB för kommunal verksamhet.

Arbetskostnadsindex som ligger till grund för beräkningen är rekommenderat av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mats Svensson 8 januari 2020.

Förslag till beslut
Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund föreslår medlemskommunernas 
kommunfullmäktige att anta föreslagna taxor och avgifter för verksamheten i Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) får mandat från samtliga 
medlemskommuner att årligen besluta om att anta föreslagna taxor och avgifter för prislistan 
som har utarbetats av styrelsen för Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sydöstra Skånes Räddningstjänst
Sammanträdesdatum
2020-01-27

SÖRF § 3 Dnr 2020/3

Justerares signatur 

Föredragande
 Räddningschef Mats Svensson

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna
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Årsredovisning för 
Ystad-Österlenregionens 

Miljöförbund 
 

 
 
 
 

Räkenskapsåret  
2019-01-01 - 2019-12-31 
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1. Uppdrag 
 
Medlemskommunernas uppdrag till Direktionen 
 
Kommunförbundet Ystad-Österlenregionens miljöförbund bildades den 1 juni 2009 och har sedan 
dess ansvar för myndighetsutövningen åt medlemskommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn. 
Uppdraget är formulerat i ett reglemente och en förbundsordning. Konkret är det myndighetsutövning 
inom miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobak och liknande produkter, alkohollagen 
(folköl), lagen om sprängämnesprekursorer samt tillsyn enligt lagen om receptfria läkemedel som 
åligger miljöförbundet. 
 
Medlemskommunerna styr förbundet via en direktion. En förvaltning är underställd direktionen och 
verksamheten leds av en miljöchef. Organisationen inom förvaltningen är platt utan mellanchefer och 
gruppledare. 
 
Miljöförbundet har ett flertal verksamheter som kontrolleras varje år med stöd av gällande 
lagstiftningar. Miljöförbundet har även en rådgivande funktion till allmänheten. Rådgivningen är framför 
allt riktad till invånare i medlemskommunerna som vill starta företag eller på annat sätt har frågor enligt 
de lagstiftningar som miljöförbundet arbetar med.   
 
Miljöförbundet är även remissinstans till medlemskommunerna när det gäller översikts- och 
detaljplaner, strandskydd, alkoholservering och kommunala miljömål. 
 
 

 
 
 
 

ÅÅRREETTSS  HHÄÄNNDDEELLSSEERR  OOCCHH  AARRBBEETTEE   
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2. Årets verksamhet 
 
Årets verksamhet har följt den verksamhetsplan som beslutades av direktionen under hösten 2018.  
 
Allmänt 
 
Miljöförbundet har sedan 2012 haft en ekonomi i balans.  
 
Samtliga verksamheter där miljöförbundet har tillsynsansvar har klassats vilket gör att tillsynsarbetet 
kan planeras långsiktigt. Det finns verksamhetsplaner långt fram i tiden inom samtliga områden och 
handläggarna kan i god tid planera och läsa in sig inför nya arbetsuppgifter.  
 
Genomgång av samtliga taxor där miljöförbundet har tillsynsansvar sker kontinuerligt. Det är viktigt att 
miljöförbundet kan stå bakom det antal timmar som verksamheterna debiteras för gällande 
inspektioner/kontroller. Effektivare tillsyn är något som ständigt utvecklas då en inspektör vid vissa 
tillfällen kan utföra tillsyn med stöd av flera lagstiftningar. På så sätt är det inte flera inspektörer som 
besöker verksamhetsutövaren utan bara en inspektör. Direktionen har sedan tidigare tagit beslut på 
att årlig tillsynsavgift skall vara utskickad senast sista februari innevarande år.  
 

 
 
Miljöförbundet tog i oktober 2018 fram en plan för att utveckla ett arbetssätt med att arbeta i projekt 
som kommer att gälla från 2020. Tillsammans med konsult har vi arbetat med att utveckla 
teamkänslan på miljöförbundet och att arbeta med att stärka vårt varumärke. Vi har berört olika avsnitt 
som bland annat ledarskap/medarbetarskap, att leda sig själv, attityd och motivation. Arbetet har skett 
både individuellt, i grupp och tillsammans med direktionen. Under våren har vi också arbetat fram 
spelregler och värdegrunder som antogs under hösten.  
 
Miljöförbundet har sedan tidigare tagit beslut på att vara ett miljöförbund som ligger i framkant och 
därför följer vi hela tiden utvecklingen med att hitta nya moderna arbetssätt som att till exempel genom 
att bli digitala även ute på fältet. Genom att arbeta med avgränsningar i tillsynen finns det möjlighet att 
anpassa personalresurser och arbetsinsatser efter målgrupp och behov.  
 
Arbetet med E-blanketter har kommit igång under året och lanserades i september. En plattform har 
installerats för att kunna möta framtiden med E-blanketter där man kan följa sina ärenden under ”Mina 
sidor”. Ny plattform har också installerats för att kunna hantera E-fakturor. 
 
I juni fyllde miljöförbundet 10 år och detta firades med ”Öppet hus” och på plats för att svara på frågor 
från allmänheten om vår verksamhet fanns både direktion och förvaltning. 
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Vi har en aktuell hemsida och sedan i våras även en facebook sida som uppdateras kontinuerligt med 
rapporter från olika tillsynsprojekt och annan information som vi vill dela med oss av. Facebooksidan 
får fler och fler följare och beroende på våra inlägg är det stundtals många kommentarer.  
 
Den 1 juli 2019 trädde en ny lagstiftning i kraft som gäller tobak och liknande produkter. 
Ansökningsförfarandet ställer betydligt högre krav på den som söker tillstånd idag mot tidigare. 
Miljöförbundet har under året också hjälpt Sjöbo kommun med att handlägga ärende som gäller 
tillstånd. Alla verksamheter som tidigare varit anmälda för att sälja tobak och liknande produkter har 
fått ansöka igen för att få nya aktuella tillstånd. 
 
I februari blev vår informationsfilm om miljöförbundet klar och har fått gott betyg av våra medborgare 
och kolleger. 
 
Miljöförbundet har stora lokaler och flera rum har stått oanvända under några år. I februari flyttade 
överförmyndarenheten in och delar vissa gemensamma utrymmen med oss.  
 
Under våren har det handlagts två ansökningar för provborrning (djupborrning) inom Tomelilla 
kommun. Det har varit en gedigen handläggning där bland annat alla som känner sig berörda har 
beretts möjlighet att inkomma med synpunkter.  Ärendena har krävt extra direktionsmöten och har 
överklagats upp till högsta instans som i detta fall är Mark- och miljööverdomstolen. Tyvärr blev det 
avslag på att få prövningstillstånd i högsta instans och domen från Mark- och miljödomstolen står 
därför fast. 
 

 
 
 
Under våren har det beslutats i SÖSK-kommittén att gå vidare med att alkoholenheten ska flyttas över 
till miljöförbundet. Revidering av förbundsordning och reglemente har påbörjats. I samband med detta 
ser vi även över andra paragrafer som kommit att bli aktuella. Det gäller till exempel var våra akter 
förvaras efter avslutad handläggning.  
 
Under 2018 togs beslut i samråd med våra medlemskommuner att det ska finnas extra insatser för att 
få ett aktuellt register över enskilda avlopp. Extra personalresurser för att få ett aktuellt register har 
funnits under året och arbetet fortlöper på med riskinventering, inventering och ansökningar om att 
åtgärda enskilda avlopp. Senast 2022 ska alla som släpper ut orenat avloppsvatten fått krav på sig att 
åtgärda sina enskilda avlopp. 
 
Löne- och medarbetarsamtal har utförts under året med alla medarbetare. Under våren 2015 togs ett 
dokument fram ”lönebildning på Miljöförbundet” som det beslutades att arbeta efter. Lönerna på 
miljöförbundet ligger i linje och något i överkant med de tio största arbetsplatserna i Skåne och i hela 
landet.  
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Previa anlitades för att genom föra en arbetsmiljöenkät och alla medarbetare har erbjudits en 
hälsokontroll. Arbetsmiljöenkäten kommer att presenteras i slutet av januari. 
 
Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun (en intern grupp som 
arbetar mot näringslivet) där vi känner att miljöförbundet har en viktig och aktiv roll att fylla.  
 
Miljöförbundet hade under hösten en gemensam dag i Simrishamn där förtroendevalda politiker och 
tjänstemän deltog för att diskutera olika frågor som berör miljöförbundets framtid. Dagen avslutades 
med en guidning av Nordic Sea Winery. 
 
Förvaltningen hade haft några gemensamma sammankomster under året där vi bland annat tillverkat 
ljuslyktor och sprungit Staffettmaran för att främja teamkänslan. 
 
Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter information 
på direktionsmötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser bland annat frisörer, 
strandbad och tillsyn av mindre livsmedelsverksamheter. 
  
Avtalet med SÖRF och att de använder omklädningsrummet i källaren har förlängts. 
 
Avtalet med Unity Line avseende livsmedelskontroller på m/s Skania och m/s Polonia har förlängts till 
och med 2022. Två gånger om året utförs livsmedelskontroll samt provtagning av livsmedel, is och 
rengöring.  Då många av våra invånare reser till Polen är det bra med insikt i livsmedelshanteringen 
ombord.  
 
Under året har det utförts 6000 riskinventeringar och 1290 inventeringar av enskilda avlopp. 
Livsmedelskontrollerna uppgick till 438 stycken. Det utfördes 93 inspektioner av tobak-, öl och 
receptfria läkemedel. Det utfördes 242 stycken hälsoskyddsinspektioner och ytterligare 50 
inspektioner på klagomål. På lantbruk och fruktodlare utfördes 192 inspektioner. Det utfördes 185 
inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet. Sammanlagt har det under året utförts 1200 
kontroller/inspektioner/tillsyn. 
 
Arbetet med en översyn av vilka arbetsuppgifter som ska utföras av miljöförbundet och respektive 
kommuners plan- och byggavdelningar påbörjades under 2012. Under året har arbetet utökats med 
bland annat att miljöförbundet varit inbjuden till planavdelningen i Simrishamn för att diskutera nya 
planer detaljplaner. Minst en gång om året träffar vi resp kommuns plan- och bygg för att diskutera hur 
vi tillsammans kan underlätta för varandra och att ingenting ”ramlar mellan stolarna”.  
 
 

 

517



2020-02-03  6(13) 
 

 

3. Ekonomi 
 
Allmänt 
 
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 3 tkr och en självfinansieringsgrad 
på 54 %. Det motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1 073 tkr. I budgeten var det finansiella 
målet att förbundet ska gå med positivt resultat inte uppfyllt i budgetåren 2019 och 2020. Direktionen 
åberopade i budgetprocessen synnerliga skäl att inte behöva återställa underskottet under kommande 
år på grund av en nödvändig satsning på ett uppdaterat avloppsregister. Syftet är att kommunerna ska 
klara sina miljömål och att förbundet får uppdaterade register för att kunna leverera data till andra 
myndigheter. Att inte leverera uppgifter kan sluta med att förbundet kan förlora tillsynen vilket hade 
varit förödande för våra medborgare och miljöförbundet. Inför budget 2019 och 2020 kommunicerades 
detta med revisorerna och medlemskommunerna. 
 
Trots en negativ budget lyckades förbundet utföra riskinventeringen enligt plan och samtidigt uppfylla 
balanskravet om intäkter som överstiger kostnaderna, något som är mycket glädjande! 
 
2015 togs beslut att förbundets ökning av eget kapital får uppgå till maximalt 1 % av inbetalda 
medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån medlemsavgifterna. 
Eftersom förbundet redovisar ett positivt resultat som understiger 1 % av medlemsavgifterna kommer 
ingen återbetalning av medlemsavgifterna avseende 2019 göras.  
 
Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,5 mkr. 
Avvikelsen beror till största del på den nya tobakslagen som genererat timavgifter uppgående till 0,5 
mkr vilket avviker mot ett normalår med nästan motsvarande belopp. I övrigt finns mindre avvikelser 
jämfört med budget på årsavgifterna för hälsoskydd (+0,1 mkr), timavgifterna för lantbruk (-0,1 mkr) 
samt timavgifterna för avlopp (+0,1 mkr). Sammanlagt avviker miljö- och hälsoskyddsavgifter positivt 
jämfört med budget på 6,7 %. 
 
Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mkr, varav 0,2 mkr avser intäkter för 
nystartsjobb och 0,1 mkr försäljning av tjänst till Sjöbo avseende ny tobakslag.  
 
Personalkostnaderna uppgår till 11,4 mkr, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr eller 
1,0 % av personalbudgeten. Övriga kostnader redovisar ett överskott jämfört med budget på 0,4 mkr 
vilket bland annat beror på att de budgetmedel som var avsatta till direktionens förfogande inte 
använts, samt positiva budgetavvikelser inom konsultation och övriga inköp. Förändring av 
semesterlöneskulden redovisade en mindre positiv resultateffekt (+46 tkr). Årets avskrivningar 
redovisade en mindre negativ resultateffekt jämfört med budget (-37 tkr). 
 
På balansdagen 2019 har miljöförbundet 413 tkr (168) i kundfordringar mot verksamhetsutövare, detta 
efter att reserv för osäkra kundfordringar på 26 tkr (78) hänförligt till äldre fordringar har beaktats i 
bokslutet. De osäkra kundfordringarna täcker 100 % av de sammalagda fordringarna som är äldre än 
sex månader; för dessa gör miljöförbundet bedömningen att en osäkerhet råder.  
 
Miljöförbundets likviditet är god med likvida medel på 2,5 mkr (3,6) vid verksamhetsårets utgång. Det 
motsvarar en kassalikviditet på 229 % (187). Likvida medel klassificeras under övriga fordringar i 
balansräkningen eftersom förbundet har en koncernkontofordran på Ystads kommun.  
 
Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksam-
hetsmässiga mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. 
Resultatet är positivt och det finns inga underskott att återställa från tidigare år.  
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Resultaträkning (tkr) 
Prognos 

2019 
(aug) 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 

Resultat 
mot 

budget 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Medlemsavgifter 7 150 7 150 7 150 0 6 980 6 689 6 285 

Miljö o 
Hälsoskyddsavgifter 

7 860 7 550 8 054 504 7 329 7 533 7 151 

Diverse övriga intäkter 430 140 463 323 145 111 265 

Personalkostnader -11 440 -11 300 -11 414 -114 -10 341 -10 278 -9 760 

Övriga kostnader -4 000 -4 370 -4 019 351 -3 951 -3 949 -3 812 

Semesterlöneskuld 0 0 46 46 82 69 48 

Avskrivningar -270 -240 -277 -37 -241 -105 -108 

Återställande av 
underskott 

       

Resultat -270 -1 070 3 1 073 3 70 70 

Självfinansieringsgrad 53 % 48% 54%  52 % 54 % 54 % 

 
Medlemsavgiftens historik 
 
För verksamhetsår 2013 var ägarkommunernas medlemsavgift ursprungligen fastställd till 8 025 tkr. 
På grund av den goda ekonomiska utvecklingen beslutade ägarkommunerna att sänka årsavgiften för 
2013 till 7 000 tkr. För 2014 var medlemsavgiften fastställd till samma belopp, 7 000 tkr. 2015 
räknades ägarkommunernas medlemsavgift upp med 2,5 % till 7 175 tkr. 2016 sänktes medlems-
avgifterna till 6 980 tkr på grund av att timavgifterna höjdes och medlemsavgiften har varit oförändrad 
under 2017 och 2018. 2019 räknades medlemsavgiften upp med 2,5 % till sammanlagt 7 150 tkr. 
 
Timtaxa 
 
Timtaxan har under 2019 varit följande: 
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1015 kr 
Livsmedelstillsyn 1 240 kr 
Prövning av livsmedel och extra offentlig kontroll 1148 kr. 
Prövning och tillsyn av öl/tobak/läkemedel 1015 kr. 
Samtliga taxor har höjts med ca 2,5 %.  
 
Investeringar 
 
De investeringar som gjorts under året är att direktionsrummet har uppgraderats med ny utrustning för 
att kunna möta framtiden med skypemöte och utbildningar via webben. Plattform har installerats för att 
kunna debitera med E-fakturor och ytterligare program har installerats för att kunna ta emot digitala 
ansökningar direkt in till diariesystemet.  
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Personal 
 
Personalen var vid årsskiftet 17 stycken tillsvidareanställda, en extra tjänst och ca 2,5 tjänster tillfälligt 
anställda. Det motsvarar 16,0 heltidstjänster (15,7 tjänster ifjol). Av tillsvidareanställda är 14 
miljöinspektörer, 2 miljöassistenter samt en miljöchef.  Fördelade på kön som var tillsvidareanställda 
vid årsskiftet är 8 män och 9 kvinnor.  
 
Under året har det inte varit några längre sjukskrivningsperioder eller sjukskrivningar som är 
relaterade till arbetet. 
 
Miljöinspektörerna har precis som tidigare krav på sig genom att utarbeta personliga verk-
samhetsplaner där 1 000 timmar ska vara debiterbara.  En tidsschablon är upprättad där 600 timmars 
debitering ska gälla tillsynsavgifter eller timavgifter. Utöver detta ska det finnas 400 timmar som kan 
debiteras genom till exempel prövningar, obefogade- och befogade klagomål, remisser från medlems-
kommunerna när det gäller bygglov och alkohol, uppföljande besök, rådgivning etcetera. Det är miljö-
inspektörens eget ansvar att 1 000 timmar ska kunna vara debiterbara. 
 
Tillsynsplaner framtagna långt fram i tiden och arbetet med att se över personalstyrkan fortlöper. Det 
pågår hela tiden ett arbete för att tillsynen ska bli så effektiv så möjligt.  
 
På miljöförbundet råder sedan 2012 en platt organisation, det vill säga en chef och inga mellanchefer, 
gruppledare eller teamledare. Denna organisation ställer högre krav på handläggarna. De olika 
arbetsgrupperna samarbetar själv för att lösa arbetsuppgifterna som ligger på respektive grupp att 
utföra. Det finns en ställföreträdande miljöchef som vid ordinarie miljöchefs frånvaro tar över ansvaret 
med samma befogenheter. Ställföreträdande miljöchefs arbetsroll ändrades under året för att möta 
miljöförbundets framtid med att arbeta i projekt.  
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Framtiden 
 
Miljöförbundets verksamhet står för kompetens, ärlighet och förtroende och miljöförbundet är 
angeläget om att medborgarna också ska uppleva det så. Miljöförbundet vill vara ett miljöförbund som 
ligger i framkant och vara den myndighet vi själv vill möta med ett starkt varumärke genom att se över 
hur vi kan vara effektiva i vår myndighetsutövning och med ett positivt bemötande. Hemsidan kommer 
därför kontinuerligt uppdateras med information och rapporter. Miljöförbundet arbetar efter att uppfylla 
de nationella miljömålen med att anpassa sin myndighetsutövning. 

Under 2019 beslutade direktionen om nya mål som gäller från och med 2020 och dessa är följande: 

Övergripande mål: 
 
Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för 
nuvarande och kommande generationer 
 
Myndighetsutövning 
Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn  
Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning 
Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet 
 
Stöd  
Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet 
 
Personal 
Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje 
Mål 2. Utveckling 
 
Ekonomiska mål 
Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt 
Mål 2: Rättvist avgiftsuttag 
 

Fokusområden 2020 
 

 Städrutiner på skolor: Tillse att skolor följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning.  
 

 Fastighetsägare: Kontroll av radon. Förvaltningen arbetar efter miljömålet god bebyggd miljö 
och folkhälsomål nr 5 Boende och närmiljö. 

 
 Uppdatering av register inom lantbruksområdet: Uppdatering av register inom ett 

begränsat område och miljömålet är ingen övergödning. 
 

 Direktutsläpp av enskilda avlopp: Följa den plan för enskilda avlopp som beslutats av 
direktionen. Att från planen kunna göra avsteg för att handlägga de enskilda avlopp där det 
sker direktutsläpp. Förvaltningen arbetar efter de nationella miljömålen grundvatten av 
god kvalité, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning och hav i balans samt levande 
kust och skärgård. 

 
 Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning: Ge kunskap om avfallsminimering till 

verksamhetsutövare i samband med avfallsförebyggande tillsyn. Förvaltningen arbetar efter 
miljömålen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd miljö. I Länsstyrelsen 
Skånes regionala åtgärdsprogram pekas förebyggande av avfall ut som ett prioriterat område 
för att nå aktuella miljömål. 
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 Spårbarhet, redlighet och fusk inom livsmedelsområdet:  Kontrollera märkning av 
egenproducerade produkter så att märkning och recept stämmer överens. Fokusområdet är 
operativt livsmedelsmål nr 9. 

 
 Kunskapsbank inom livsmedelsområdet: Efter kontroller upprätta informationsblad inom de 

områden som verksamheterna behöver utveckla eller få mer information om. 
 

 
Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform. Projekten gör att vi framöver ser var vi bör 
lägga mer resurser, kan jämföra resultatet i ett större perspektiv och skriver rapporter som blir 
tillgängliga för medborgarna och delar med oss av kunskap vid tillsynsbesöken. Vi kommer även 
fortsättningsvis utför inspektioner och kontroller på ett coachande sätt.  
 
Fokus kommer att läggas på vår kärnverksamhet och det uppdrag vi har från våra 
medlemskommuner, det vill säga myndighetsutövning. 
 
Då samtliga verksamheter är klassade och tillsynsplaner är upprättade känns det som att 
miljöförbundet har ett gott framtidsperspektiv. 
 
 
 

Operativa mål för 2019 
 
Finansiella mål  

 
 Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 

självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt 
resultat. 

 
Måluppfyllelse: Ekonomin är i balans och redovisar ett positivt utfall på 3 tkr. 
Självfinansieringsgraden uppgår till 54 %.  

 
Verksamhetsmål 
 

 Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med hög grad av tillgänglighet 
 

Måluppfyllelse: Målet anses vara uppfyllt genom E-blanketter och att tillgängligheten på 
hemsidan har ökat. 

 

 Tillsynen ska vara effektiv. 
 
Måluppfyllelse: Målet anses vara uppfyllt. 

 

 Som indikator skulle 1 130 inspektioner/kontroller utföras och 6 000 riskinventeringar av 
enskilda avlopp. Under året har det utförts 1 200 inspektioner/kontroller och 6 000 
riskinventeringar och 1 290 inventeringar av enskilda avlopp.  
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RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 15 667 14 453 
Verksamhetens kostnader 2,3 -15 388 -14 212 
Avskrivningar 4 -277 -241 
Verksamhetens nettokostnader  2 0 
Finansiella intäkter  2 3 
Finansiella kostnader  -1 0 
Årets resultat 5 3 3 
 
 

BALANSRÄKNING (tkr)  2019-12-31 2018-12-31 
 
TILLGÅNGAR 

   

Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Maskiner och inventarier 6 1 082 1 211 
Summa anläggningstillgångar  1 082 1 211 
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  413 168 
Övriga fordringar 7 3 839 4 692 
Kassa bank  0 0 
Summa omsättningstillgångar  4 252 4 860 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  5 334 6 071 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Eget kapital  3 478 3 475 
Årets resultat  3 3 
Summa eget kapital  3 481 3 478 
    
Långfristiga skulder    
Övriga skulder  0 0 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  173 522 
Övriga skulder 8 1 680 2 071 
Summa kortfristiga skulder  1 853 2 593 
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 5 334 6 071 

 

Ansvarsförbindelser  2019 2018 
Leasingbilar, framtida åtagande  87 87 
 

523



2020-02-03  12(14) 
 

 

 
KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31 
 
Den löpande verksamheten 

   

Resultat efter finansiella poster  3 3 
Justering för av- och nedskrivningar  277 241 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 280 244 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  607 164 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -740 -272 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  147 136 
    
Investeringsverksamheten    
Investering i materiella anläggningstillgångar  -147 -136 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -147 -136 
    
Finansieringsverksamheten  - - 
Förändring av låneskuld    
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - 
    
Årets kassaflöde  0 0 
Likvida medel vid årets början  0 0 
Likvida medel vid årets slut  0 0 

 

Redovisningsprinciper och noter 

Redovisningsprinciper 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund följer i allt väsentligt den Kommunala Redovisningslagen (KRL) 
och tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

De anställdas fordringar 

Sparade semesterdagar har skuldbokförts som kortfristig skuld och inkluderar PO påslag. 
Beräkningen är gjord per 2019-12-31. 
 
Anläggningstillgångar 

Tillgångarna har i balansräkningen tagits upp till det värde som åsattes inventarierna i samband med 
försäljningen från förbundsmedlem Simrishamns kommun till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
minskat med avskrivningar. Nya investeringar har upptagits till anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar 

Kostnaderna består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens 
anskaffningsvärde. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer och 
avskrivningarna påbörjas innevarande år. 
 
Kundfordringar 
Kundfakturor utställda efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har fordringsbokförts och 
tillgodogjorts årets redovisning. Fordringarna är värderade till det belopp de beräknas inflyta. 
 
Leverantörsskulder 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och 
belastar årets redovisning.  
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Tillgångar och skulder 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. 
 
Noter (tkr) 
 
Not 1 
Verksamhetens intäkter avser medlemsintäkter från de tre medlemskommunerna samt externa 
intäkter från tillsynsområden Miljöskydd, Livsmedel och Hälsoskydd. 

 

Medlemsintäkter 2019 2018 Ägarandel i % 
Ystad 3 082 3 008 43,1 
Simrishamn 2 409 2 352 33,7 
Tomelilla 1 659 1 620 23,2 
Summa 7 150 6 980  
    
Myndighetsutövning 8 054 7 328  
Övriga intäkter 463 145  
Totala intäkter 15 667 14 453  

 

Not 2 
Anställda och personalkostnader: 

 

Antal anställda 2019-12-31 2018-12-31 
Antal tillsvidareanställda 17 17 
varav kvinnor 9 10 
varav män 8 7 
Antal anställda omräknat till heltid 16,9 15,7 
   
Löner, arvoden och ersättningar   
Förbundsledning och direktion 1 118 970 
Övriga anställda 6 914 5 980 
Summa 8 032 6 950 
   
Pension och övriga sociala 
kostnader 

  

Pensioner och liknande förpliktelser 1 390 1 508 
Övriga sociala kostnader 2 428 2 175 
Summa 3 818 3 683 
   
Sjukfrånvaro (%)   
Total sjukfrånvaro 1,2 2,9 
Andel av sjukfrånvaro som avser 60 
dagar eller mer 

0,0 8,3 

Sjukfrånvaro för kvinnor 1,7 2,0 
Sjukfrånvaro för män 0,7 4,3 
Sjukfrånvaro för anställda upp till 29 år 1,2 2,8 
Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år 0,8 1,6 
Sjukfrånvaro för anställda 50 år eller 
äldre 

1,5 3,8 

 
Not 3 
Total kostnad för räkenskapsrevision är 72 tkr (72) för räkenskapsår 2019. 
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna är 64,8 tkr (64,8). Förbundet gör 
bedömningen att 90 % av revisionsuppdraget avser de sakkunnigas granskning av räkenskaperna. 
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Not 4 
Avskrivningar: 
277 tkr (241 tkr) utgörs av planenliga avskrivningar, vilka beräknas på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på investeringar till och med december 2019. 
 
Not 5 
Året resultat, avstämning mot balanskravet 
2019 års resultat på 3 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2019 uppfyller 
balanskravet enligt kommunallagen.  
 
 2019 2018 
Enligt resultaträkning 3 3 
Avgår reavinst - - 
Justerat resultat 3 3 
   
Not 6 
 2019-12-31 2018-12-31 
Materiella 
anläggningstillgångar 

  

Ingående anskaffningsvärden 2 377 2 257 
Inköp under året 148 135 
Försäljning/utrangering -  - 15 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

2 525 2 377 

   
Ingående avskrivningar - 1 166 - 940 
Försäljning/utrangering - 15 
Årets avskrivningar - 277 - 241 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

- 1 443 - 1 166 

Summa 1 082 1 211 
 

Not 7 

 2019-12-31 2018-12-31 
Övriga fordringar   
Avräkning Ystads kommun 2 492 3 606 
Fordran moms och skatt 962 658 
Förutbetalda kostnader 367 421 
Övriga interimsfordringar 18 7 
Övriga fordringar - - 
Summa 3 839 4 692 
 

Not 8 
 2019-12-31 2018-12-31 
Övriga skulder   
Personalskatt och sociala avgifter 389 349 
Upplupen semesterlön 345 391 
Upplupen pensionskostnad 885 1 331 
Övriga interimsskulder 62 - 
Avräkning medlemskommunerna - - 
Summa övriga skulder 1 680 2 071 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Förbund: Ystad-Österlenregionens miljöförbund                 

Finansiell information

Ekonomi (tkr) 2019 2018 2017

Intäkter (tkr) 15 667 14 453 14 333 
Budgeterade intäkter (tkr) 14 840 14 715 14 600
Kostnader (tkr) -15 664 -14 450 -14 263 

Budgeterade kostnader (tkr) -15 910 -14 685 -14 558 
925

Resultat efter fin. poster (tkr) 3 3 70
Budgeterat resultat (tkr) -1 070 30 42
Soliditet (%) 65 57 55
Budgeterad soliditet XX XX XX
Antal tillsvidareanställda 17 17 17
   varav män 8 7 5
   varav kvinnor 9 10 12
Antal anställda omräknat till 
heltid 16,0 15,7 15,2

Nettoinvesteringar (tkr) 148 135 1 219

Avstämning mot kommunal-
lagens balanskrav (tkr) 2018 2018 2017

Årets resultat enligt resultat-
räkning 3 3 70

Realisationsvinst, anläggnings-
tillgångar - - -

Justerat resultat 3 3 70

Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 3 tkr och en självfinansie-
ringsgrad på 54 %. Det motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1 073 tkr. I budgeten 
var det finansiella målet att förbundet ska gå med positivt resultat inte uppfyllt i budgetåren 
2019 och 2020. Direktionen åberopade i budgetprocessen synnerliga skäl att inte behöva åter-
ställa underskottet under kommande år på grund av en nödvändig satsning på ett uppdaterat 
avloppsregister. Syftet är att kommunerna ska klara sina miljömål och att förbundet får upp-
daterade register för att kunna leverera data till andra myndigheter. Att inte leverera uppgifter 
kan sluta med att förbundet kan förlora tillsynen vilket hade varit förödande för våra medbor-
gare och miljöförbundet. Inför budget 2019 och 2020 kommunicerades detta med revisorerna 
och medlemskommunerna.

Trots en negativ budget lyckades förbundet utföra riskinventeringen enligt plan och samtidigt 
uppfylla balanskravet om intäkter som överstiger kostnaderna, något som är mycket glädjan-
de!

2015 togs beslut att förbundets ökning av eget kapital får uppgå till maximalt 1 % av inbetal-
da medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till medlemskommunerna utifrån medlems-
avgifterna. Eftersom förbundet redovisar ett positivt resultat som understiger 1 % av med-
lemsavgifterna kommer ingen återbetalning av medlemsavgifterna avseende 2019 göras. 
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Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,5 mkr. 
Avvikelsen beror till största del på den nya tobakslagen som genererat timavgifter uppgående 
till 0,5 mkr vilket avviker mot ett normalår med nästan motsvarande belopp. Sammanlagt av-
viker miljö- och hälsoskyddsavgifter positivt jämfört med budget på 6,7 %.

Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mkr, varav 0,2 mkr avser intäkter 
för nystartsjobb och 0,1 mkr försäljning av tjänst till Sjöbo avseende ny tobakslag. 

Personalkostnaderna uppgår till 11,4 mkr, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 0,1 
mkr eller 1,0 % av personalbudgeten. Övriga kostnader redovisar ett överskott jämfört med 
budget på 0,4 mkr vilket bland annat beror på att de budgetmedel som var avsatta till direktio-
nens förfogande inte använts, samt positiva budgetavvikelser inom konsultation och övriga 
inköp. Förändring av semesterlöneskulden redovisar en mindre positiv resultateffekt. Årets 
avskrivningar redovisar en mindre negativ resultateffekt jämfört med budget.

Det finansiella målet med en självfinansieringsgrad på 50 procent samt ett positivt resultat 
uppfylls.

Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksam-
hetsmässiga mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. 
Resultatet är positivt och det finns inga underskott att återställa från tidigare år. 

Årets viktigaste händelser

Arbetet med Castor fortsätter och vi arbetar för ett digitalt arbetssätt. I september lanserades 
de första E-blanketterna som kan fyllas i digitalt och ärendena kan följas via ”mina sidor”. 
Plattform har under året installerats för att kunna hantera E-fakturor.

Direktionen tog under 2018 beslut på att stärka vårt varumärke och att arbeta för att ha kun-
den i centrum. För att utveckla miljöförbundet med ett förändrat arbetssätt anlitades konsult 
som under året arbetat med vårt varumärke, teamkänslan, att leda sig själv, medarbetarskapet, 
attityd och inställning. 

Den 1 juli 2019 trädde en ny lagstiftning om tobak och liknande produkter i kraft. Ansök-
ningsförfarandet ställer större krav än tidigare på den som vill sälja tobak. Handläggningen av 
ansökningar är gedigen och resurskrävande. Detta medförde en högre arbetsbelastning än tidi-
gare och extra resurs anställdes under hösten. Vi har även handlagt ansökningar om tobakstill-
stånd från Sjöbo kommun, vilket varit väldigt uppskattat.

Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun (en intern 
grupp som arbetar mot näringslivet) där vi känner att miljöförbundet har en viktig och aktiv 
roll att fylla. 

Under hösten har avtalet med SÖRF för att använda omklädningsrummet i källaren förlängts. 
Avtalet med Unity Line har förhandlats om när det gäller livsmedelskontroll på m/s Skania 
och m/s Polonia och gäller till och med 2022.

Under året har det utförts 6000 riskinventeringar och 1290 inventeringar av enskilda avlopp 
och sammanlagt 1200 inspektioner/kontroller. Fördelningen av inspektioner/kontroller är föl-
jande: 438 kontroller med stöd av livsmedelslagen, 93 inspektioner av tobak-, öl och recept-
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fria läkemedel, 292 inspektioner på hälsoskydd, 192 inspektioner på lantbruk och 185 inspek-
tioner på industriell miljöfarlig verksamhet.

Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter in-
formation på direktionsmötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser 
bland annat frisörer, strandbad och tillsyn av mindre livsmedelsverksamheter. 

Måluppfyllelse

Samtliga mål som satts upp både vad gäller ekonomiskt mål och verksamhetsmål är uppfyll-
da.

Verksamhetsmål Utfall 
2019 Budget 2019 Utfall 

2018
Uppnått 
målet?

Verksamheten ska bedrivas i 
samverkan och med hög grad 
av tillgänglighet. Uppfyllt Uppfyllt Ja 

Verksamheten ska effektivise-
ra sin tillsynsverksamhet Uppfyllt Uppfyllt Ja

Finansiella mål Utfall 
2019

Utfall 
2018

Uppnått 
målet?

Verksamheten ska bedrivas 
inom givna ekonomiska ramar 
och vara i balans. En själv-
finansieringsgrad på 50 % ska 
upprätthållas samt ett bokslut 
som visar på ett positivt resul-
tat.

54 % 52 % Uppfyllt 

Personal

På miljöförbundet finns medarbetare som har möjlighet att ta ut pension men har valt att/eller 
meddelat att de kommer att stanna kvar efter att fyllt 65 år. Skulle någon av personerna välja 
at ta ut pension kommer tjänsterna att återbesättas. Under året har grupper inom de olika till-
synsområdena träffats för att utbyta erfarenheter tillsammans med bland annat Sjöbo, Trelle-
borg och Skurup. Det har under året även varit utbildningar inom olika tillsynsområden som 
flera av medarbetarna varit med på. Under hösten har Previa utfört en arbetsmiljöenkät som 
ännu inte är sammanställd. Alla medarbetare har under hösten erbjudits att genomgå en hälso-
kontroll, vilket varit uppskattat. En mindre arbetsgrupp för att utveckla arbetsmiljön som be-
står av två personalrepresentanter och miljöchef har regelbundna träffar och som förbereder 
ärende inför arbetsplatsträffarna. Kvalitéten på arbetsplatsträffarna har blivit bättre med ett 
öppnare och positivare klimat men det finns fortfarande utvecklingspotential. Sjukfrånvaron 
under 2019 uppgick till 1,2 % vilket är en minskning från 2,9 % under 2018. 
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Sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 2019

Total sjukfrånvaro 1,2
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängan-
de tid av 60 dagar eller mer 0,0

Sjukfrånvaro för kvinnor 1,7
Sjukfrånvaro för män 0,7
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 29 år eller yngre 1,2
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 30-49 år 0,8
Sjukfrånvaro för anställda i åldersgruppen 50 år eller äldre 1,5

Framtid

Miljöförbundets verksamhet står för kompetens, ärlighet och förtroende och miljöförbundet är 
angeläget om att medborgarna också ska uppleva det så. Miljöförbundet vill vara ett miljöför-
bund som ligger i framkant och vara den myndighet vi själv vill möta med ett starkt varumär-
ke genom att se över hur vi kan vara effektiva i vår myndighetsutövning och med ett positivt 
bemötande. Hemsidan kommer därför kontinuerligt uppdateras med information och rappor-
ter. Miljöförbundet arbetar efter att uppfylla de nationella miljömålen med att anpassa sin 
myndighetsutövning.

Direktionen på miljöförbundet har tagit beslut om mål för 2020 som förvaltningen kommer att 
arbeta mot. Dessa mål är: 

 Övergripande mål:
 Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker 

livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

 Myndighetsutövning
 Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn 
 Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning
 Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet

 Stöd 
 Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet

 Personal
 Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje
 Mål 2. Utveckling

 Ekonomiska mål
 Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt
 Mål 2: Rättvist avgiftsuttag

Förvaltningen tagit fram några verksamhetsområden som är fokusområde under 2020 och 
hänvisar till miljömålen, folkhälsomålen och myndighetsmålen för livsmedelskontroll. Dessa 
är:
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 Städrutiner på skolor: Tillse att skolor följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för 
städning. 

 Fastighetsägare: Kontroll av radon. Förvaltningen arbetar efter miljömålet god be-
byggd miljö och folkhälsomål nr 5 Boende och närmiljö.

 Uppdatering av register inom lantbruksområdet: Uppdatering av register inom ett 
begränsat område och miljömålet är ingen övergödning.

 Direktutsläpp av enskilda avlopp: Följa den plan för enskilda avlopp som beslutats 
av direktionen. Att från planen kunna göra avsteg för att handlägga de enskilda avlopp 
där det sker direktutsläpp. Förvaltningen arbetar efter de nationella miljömålen grund-
vatten av god kvalité, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning och hav i ba-
lans samt levande kust och skärgård.

 Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning: Ge kunskap om avfallsminime-
ring till verksamhetsutövare i samband med avfallsförebyggande tillsyn. Förvaltningen 
arbetar efter miljömålen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd mil-
jö. I Länsstyrelsen Skånes regionala åtgärdsprogram pekas förebyggande av avfall ut 
som ett prioriterat område för att nå aktuella miljömål.

 Spårbarhet, redlighet och fusk inom livsmedelsområdet:  Kontrollera märkning av 
egenproducerade produkter så att märkning och recept stämmer överens. Fokusområ-
det är operativt livsmedelsmål nr 9.

 Kunskapsbank inom livsmedelsområdet: Efter kontroller upprätta informationsblad 
inom de område som verksamheterna behöver utveckla eller få mer information om.

Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform. Projekten gör att vi framöver ser var 
vi bör lägga mer resurser, kan jämföra resultatet i ett större perspektiv och skriver rapporter 
som blir tillgängliga för medborgarna och delar med oss av kunskap vid tillsynsbesöken. Vi 
kommer även fortsättningsvis utför inspektioner och kontroller på ett coachande sätt. 

Fokus kommer att läggas på vår kärnverksamhet och det uppdrag vi har från våra medlems-
kommuner, det vill säga myndighetsutövning.

Då samtliga verksamheter är klassade och tillsynsplaner är upprättade känns det som att mil-
jöförbundet har ett gott framtidsperspektiv.

Annat av betydelse

Vi vill vara den myndighet som vi själva vill möta genom att vi underlättar för våra kunder att 
följa lagar och krav. Vi lyssnar, vi för en respektfull dialog och förklarar på ett tydligt sätt vad 
lagen kräver för verksamheten.
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Syfte med granskningen

► Ernst & Young AB, EY har på uppdrag av revisionen i
Ystad- Österlenregionens miljöförbund genomfört en
granskning av förbundets årsbokslut och årsredovisning
per 2019-12-31.

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
beslutats.

► Revisionens huvudsyften är att bedöma om
► räkenskaperna är rättvisande,
► verksamheten är ändamålsenlig

och ekonomiskt tillfredställande,
► den interna kontrollen är tillräcklig.
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Periodens resultat med jämförelsetal samt
prognos och budget för helåret

3 3

-270 -1 070

Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018 Prognos 2019 vid
delårsbokslut

Budget 2019

► Periodens resultat är i nivå med med föregående år.

► För 2019 och 2018 har återbetalning av medlemsavgifterna inte erfordrats, till följd av
att eget kapital får öka maximalt 1 %, då resultatet för åren inte uppnått dessa nivåer.

► Resultat för 2019 är 273 tkr högre än prognos vid delårsbokslutet.

► Avvikelsen mellan utfall och budget (2019) +1 073 tkr. Den positiva budgetavvikelsen
förklaras i huvudsak av högre intäkter från miljö och hälsoskyddsavgifter samt lägre
övriga kostnader.

belopp i tkr
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Verksamhetens nettokostnad 2019-12-31
samt jämförelse mot budget

► Intäkterna uppvisar en positiv  budgetavvikelse om 827 tkr.
Medlemsavgifterna är i nivå med budget då ingen återbetalning har
skett för 2019. Stor del av den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till
intäkter med anledning av den nya tobakslagen.

► Kostnaderna är 283 tkr lägre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på
att budgeterade medel som står till direktionens förfogande för
oförutsedda kostnader ej nyttjats.

► Avskrivningar har en negativ avvikelse mot budget om 37 tkr.

Belopp i tkr Avvikelse
Budget Utfall Utfall/

Budget

Intäkter 14 840 15 667 827
Kostnader -15 670 -15 387 283
Avskrivningar -240 -277 -37

Verksamhetens nettokostnad -1 070 3 1 073
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Nyckeltal intäkter
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belopp i tkr
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Nyckeltal intäkter
Livsmedel och Miljöskydd
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belopp i tkr

► Inkomna avgifter från livsmedel har ökat med ca 24 tkr jmf med 2018 samt
intäkter från timdebitering har ökat med 46 tkr.

► Inkomna avgifter från miljöskydd har minskat med ca 11 tkr jmf med 2018
samt intäkterna från timdebitering har minskat med 65 tkr.
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Balansposter

Bokslutsprocessen
► Arbetsprocessen gällande årsbokslutet är oförändrad i förhållande till

föregående år. Vi har i vår granskning inte funnit något som tyder på
några brister i processen.

Tvister
► Inga väsentliga tvister förekommer på bokslutsdagen.
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Balansposter

Kundfordringar
► I bokslutet har reservering av osäkra kundfordringar gjorts om 25 tkr

(78 tkr). Reservationen innefattar samtliga fordringar äldre än 6
månader, kundfordringar som är förfallna mellan 3 – 6 mån har
reserverats med 50 % av beloppet. Därutöver har individuell
bedömning genomförts av övriga förfallna fordringar. Principen är
oförändrad jmf med föregående år.

► Vår granskning av balansposterna har inte föranlett några notering
och/eller anmärkningar.
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Utförda tillsyner

► I likhet med de senaste åren har det under 2019 arbetats med tydliga
uppföljningar avseende utförd och kvarstående tillsynstid för samtliga
verksamhetsområden.

► Uppföljning av utförda tillsyner har under 2019 skett genom
ärendehanteringssystemet Castor. Uppföljning sker av utförd samt
kvarstående tillsynstid.

► Vid ingången av 2019 fanns ingen tillsynsskuld från tidigare år. Vid
årets utgång bedöms samtliga tillsynstimmar för 2019 vara utförda,
varpå ingen tillsynsskuld förs över till kommande år.
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Rättvisande räkenskaper

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomin är i balans är
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god kommunal
redovisningssed.

Bedömning
► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed med väsentlig

betydelse för redovisat resultat och ekonomisk ställning har noterats under
granskningen.

► Inför 2019 har viss anpassning av årsredovisningen gjorts utifrån ny lag om
kommunal bokföring och redovisning.

► Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt de
krav som lag och praxis kräver och har en fungerande struktur.

► Inför 2020 behöver ytterligare översyn göras, men anledning av nya
rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) avseende
bland annat förvaltningsberättelse.

► I vår granskning har vi inte funnit några väsentliga fel. Varav vår bedömning
är att årsredovisningen presenterar rättvisande räkenskaper avseende
förbundets resultat och ekonomiska ställning per balansdagen.
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Måluppföljning, balanskravet

► Balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2019 uppgår till
3 tkr. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans
bedöms således vara uppfyllt vid räkenskapsårets utgång.

belopp i tkr
70

3 3

Balanskravsresultat 2017 Balanskravsresultat 2018 Balanskravsresultat 2019
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Måluppföljning, finansiella mål

Finansiella mål

► Verksamheten skall bedrivas inom givna ekonomiska ramar och
vara i balans.

► En självfinansieringsgrad på 50% ska upprätthållas samt ett
bokslut som uppvisar ett positivt resultat

► Målet bedöms i utvärderingen vara uppfyllt. Ekonomin är i balans och
självfinansieringsgraden uppgår till 54 %.
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Måluppföljning, verksamhetsmål

Verksamhetmål

► Verksamheten ska bedrivas i samverkan och med en hög grad av
tillgänglighet.
► Målet bedöms i utvärdering vara uppfyllt, E-blanketter och tillgänglighet

på hemsidan har ökat.

► Tillsynen skall vara effektiv.
► Bedöms i utvärderingen vara uppfyllt, indikatorerna för antal utförda

inspektioner/kontroller samt inventeringar är uppfyllda.

Sammantaget bedöms två av två verksamhetsmål vara
uppfyllda.
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Sammanfattning

► Utfallet för 2019 är + 3 tkr. Budgeterat resultat var -1 070 tkr och prognosen för helåret
vid delårsbokslutet var -270 tkr.

► Ingen återbetalning av medlemsavgifter till medlemskommunerna har skett under 2018
och 2019 till skillnad mot åren dessförinnan.

► Årets resultat om + 3 tkr innebär att balanskravsresultatet uppnås.

► Förbundet bedömer att samtliga debiterade tillsyner är utförda.

► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed har noterats. Årsredovisningen
bedöms i allt väsentligt vara utformad i enlighet med lag och praxis samt bedöms ge en
rättvisande bild av förbundets resultat och ekonomiska ställning.

► De finansiella målen bedöms vara uppfyllda.

► Två av två verksamhetsmål bedöms vara uppfyllda.

► Sammantaget bedöms resultatet i årsredovisningen vara förenligt med de beslutade
målen.
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linn.hoglund@se.ey.com
076-8351743

Linn Höglund
Manager | Revisor | Assurance
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 maj 2019

Justerandes sign

Kf § 37 Dnr KS 2018/143

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - Ystad-
Österlenregionens miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018.

Jäv
Magnus Nilsson (C), Tina Bergström-Darrell (S), Gunvor Olsson (C), Mikael 
Holmberg (MP) och Peter Boström (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat 
årsredovisning för 2018. Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 3 tkr. 

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
medlemskommunernas fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 42/2019, handlingsid: Ks 2019.1237.
Årsredovisning 2018, handlingsid: Ks 2019.792.
Revisionsberättelse och revisionsrapport 2018, handlingsid: Ks 2019.759.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 maj 2019

Justerandes sign

§ 37 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2019: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 

Kommunstyrelsen § 42/2019:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018.
_________

Beslutet skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ystads kommun
Simrishamns kommun
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Medlem i Ernst & Young Global Limited

Kommentarer från revisionen 2019

Österlenhem AB

Räkenskapsår 2019
Datum 13 mars 2020
Till Styrelsen och verkställande direktör

Vi får härmed avge rapport efter utförd bokslutsgranskning gällande
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. Rapporten innehåller i första
hand iakttagelser avseende väsentliga poster och för övriga poster endast om
det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med
granskningsarbetet. Belopp anges i miljoner kronor (mnkr) om inget annat
anges.

1 Allmänt om bokslutsprocessen

Bokslutsarbetet har fungerat väl. Revisionen har fått den hjälp och underlag
som anses nödvändig för revisionsarbetet skall fungera effektivt.

Under detta året har det inte skett några förändringar i årsredovisningslagen
som påverkar uppställningen och presentationen av årsredovisningen.
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Österlenhem AB
Kommentarer från revisionen 2019

2 (5)
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Bolagets resultat

Nedanstående kommentarer är en jämförelse med föregående år.
Hyresintäkterna under 2019 uppgick till 58,0 mnkr (54,7 mnkr) vilket är en
ökning om cirka 3,3 mnkr. Orsaken avser dels årlig hyresökning ca 1 mnkr,
tillkommande hyror under året avseende Hallen 4 1,6 mnkr samt ändrade
momsytor som gett extra debitering på 0,9 mnkr. 0,2 mnkr är något lägre
uppvärmningsdebitering.

Underhålls- och driftskostnaderna ligger ungefär på samma nivå som f.å.

Personalkostnaderna har ökat med 1,2 mnkr där knappt hälften av ökningen
beror på högre uttagsskatt och kostnader för personalrekrytering.
Resterande skillnad avser årlig löneökning.

Under året har ingen nedskrivning skett. Avskrivningarna har ökat något p g
a högre investeringsnivå än 2018.

2019 2018 Avv
Rörelsens intäkter
Hyresintäkter 58,0 54,7 3,3
Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Övriga rörelseintäkter 1,0 0,7 0,3

59,0 55,4 3,6
Rörelsens kostnader
Underhålls- och driftskostnader -26,2 -26,4 0,2
Personalkostnader -9,5 -8,3 -1,2
Övriga externa kostnader -2,5 -2,6 0,1
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar -12,9 -11,2 -1,7

Summa rörelsens kostnader -51,1 -48,5 -2,6

Rörelseresultat 7,9 6,9 1,0

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 0 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0,1 1,5 -1,4
Räntekostnader och liknande resultatposter -6,4 -11,3 4,9
Summa finansnetto -6,3 -9,8 3,5

Resultat efter finansiella poster 1,6 -2,9 4,5
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Övriga externa kostnader ligger 0,1 mnkr lägre, huvudsakligen beroende på
lägre kostnader för reparationer av bilar och lägre förluster på
hyresfordringar.

Nettot av de finansiella posterna har minskat mot föregående år med 3,5
mnkr. Minskningen av räntekostnaderna under året är hänförlig till lösen av
ränteswap som gjordes 2018.

I vår granskning har vi analyserat väsentliga avvikelser mot f å och erhållit
rimliga förklaringar till avvikelser. Väsentliga poster har granskats mot
underlag i form av fakturor.

2 Kommentarer kring balansposter

2.1 Byggnader och mark 2019 2018

Planenligt restvärde 326,0 273,5

Det planenliga restvärdet för byggnader och mark uppgår till 326,0 mnkr
(273,5 mnkr)  vilket är 52,5 mnkr högre än utfallet för 2018. Under året har
en ny fastighet tillkommit. Ökningen består av dels att Hallen 4 tillkommit och
även en del ombyggnationer på befintliga fastigheter. Totalt anskaffat och
aktiverat under året uppgår till 64,2 mnkr. Inga nedskrivningar är genomförda
under året utan endast avskrivningar på 11,0 mnkr (10,3 mnkr). Bolaget har
per 2019-12-31 pågående investeringar motsvarande ca 2,8 mnkr jämfört
med föregående års pågående investeringar på 39,0 mnkr. Förändringen
beror på att Hallen 4 färdigställdes under 2019.

Komponentredovisning
En stor förändring skedde 2016 då bolaget övergick till att tillämpa K3 med
s.k. komponentredovisning. Detta innebär i korthet att om skillnaden i
nyttjandeperiod mellan en tillgångs olika komponenter är väsentlig ska
tillgången fördelas på dessa och därefter skrivas av separat.

Värdering
Införandet av K3 har inneburit krav på upplysning om marknadsvärdet i
årsredovisningen varför årlig värdering krävs. Värdering är också viktig som
underlag för nedskrivningsprövning.

Bolaget har utfört en egen beståndsvärdering av dess fastigheter utifrån en
excelmodell.
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Det totala marknadsvärdet för bolagets fastighetsbestånd uppgick till 523
mnkr (466 mnkr) per 2019-12-31 att jämföra med det bokförda värdet om
309 mnkr. Efter genomgång av beståndsvärdering bedömer vi att det inte
föreligger något ytterligare nedskrivningsbehov per 2019-12-31.

2.2 Uppskjuten skattefordran

Det finns en skillnad mellan bokfört- och skattemässigt värde gällande
fastigheterna som ger en uppskjuten skatteskuld på ca 2,0 mnkr. Vidare har
en uppskattning gjorts av bolaget avseende vinstgenerering för att möta
denna skuld. Totalt uppgår det skattemässiga underskottet till 26,0 mnkr.
Därav har en uppskjuten skattefordran beräknats med 21,4% på 5,4 mnkr
avseende detta. Totalt uppgår den uppskjutna skattefordran till 2,0 mnkr.
Uppskjuten skatte- fordran/skuld har sedan kvittats och därmed sker ingen
uppbokning.

2.3 Hyresfordringar

Österlenhem AB har inte reserverat för osäkra hyresfordringar i årsbokslutet.
Det finns förfallna kundfordringar på balansdagen som enligt bolaget ej
bedöms osäkra dock uppgår dessa inte till något väsentligt belopp så att vår
bedömning att ytterligare reservering inte är erforderlig. Årets kostnad för
hyres- och kundförluster uppgår till 76tkr (127tkr) dock uppgår återvunna
fordringar till 12tkr (19tkr) detta ger en nettokostnad på 64tkr (108tkr) vilket
ger en något högre kostnad detta år.

2.4 Långfristiga skulder

Bolagets utestående låneskuld uppgår till 320 mnkr per 2019-12-31 vilket är
25 mnkr högre jämfört med 2018-12-31. Vår granskning tyder på att korrekt
periodisering av räntor har skett.

3 Kommentarer utifrån den löpande revisionen

Nedan följer de olika områden som vi granskat under den löpande revisionen
tillsammans med tillhörande kommentarer.

3.1 Debiteringsrutin

I ett fastighetsbolag är en väl fungerande debiteringsrutin av yttersta vikt. En
granskning av bolagets debiteringsrutin resulterade i en samlad bedömning
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)

att debiteringsrutinen fungerar och att risken för väsentliga fel därigenom
minimeras.

3.2 Lagstadgad revision

Under den löpande revisionen har vi bland annat utfört kontroll av
hantering/redovisning av mervärdesskatt, redovisning av källskatt och sociala
avgifter, försäkringar samt övriga förvaltningsåtgärder såsom exempelvis
attestrutiner och granskning av protokoll.

Utifrån denna granskning har vi inga ytterligare noteringar.

3.3 Tvister

Enligt bolagets VD pågår för närvarande ingen väsentlig tvist.

Tomelilla den 13 mars 2020

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 maj 2019

Justerandes sign

Kf § 38 Dnr KS 2019/62

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - 
Österlenhem AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2018.

Jäv
Bertil Fredlund (M), Anders Larsson (C), Helén Bladh (S) och Kent 
Olofsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta 
ärende.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlenhem AB har avgett årsredovisning för 2018. Årets 
resultat uppgår till minus 2,9 mnkr. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande 
direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 43/2019, handlingsid: Ks 2019.1238.
Årsredovisning 2018 Österlenhem med revisionsberättelse, handlingsid: Ks 
2019.850.
Granskningsrapport lekmannarevisionen Österlenhem 2018, handlingsid: Ks 
2019.851.
Revisionens kommentarer 2018 Österlenhem AB (ver2), handlingsid: Ks 
2019.938.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 maj 2019

Justerandes sign

§ 38 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2019:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2018. 

Kommunstyrelsen § 43/2019:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2018.

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.
_________

Beslutet skickas till:
Österlenhem AB
Bolagsstämmoombud Leif Sandberg
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 maj 2019

Justerandes sign

Kf § 39 Dnr KS 2019/63

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - 
Tomelilla Industriaktiebolag (TIAB)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2018.

Jäv
Bertil Fredlund (M), Anders Larsson (C), Helén Bladh (S) och Kent 
Olofsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta 
ärende.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Tomelilla Industri AB har avlämnat årsredovisning för 2018. 
Årets resultat uppgår till minus 287 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 44/2019, handlingsid: Ks 2019.1238.
Årsredovisning 2018 TIAB med revisionsberättelse, handlingsid: Ks 
2019.853.
Granskningsrapport lekmannarevisionen 2018 TIAB, handlingsid: Ks 
2019.854.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 maj 2019

Justerandes sign

§ 39 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2019:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2018.

Kommunstyrelsen § 44/2019: 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2018.

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.
_________

Beslutet skickas till:
Tomelilla Industriaktiebolag (TIAB)
Bolagsstämmoombud Leif Sandberg
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Räddningschef och ordförande inleder året som gått 
Ett ständigt arbete pågår med att utveckla och förbättra medarbetares arbetsmiljö, bland 
annat genom ny utrustning och material. Under 2019 färdigställdes ombyggnationen av den 
40-åriga brandstationen i Ystad. Måndagen den 25 november genomfördes invigningen. 
Förra ordföranden Jan Vokoun och nuvarande ordförande Johan Wahlgren klippte bandet 
vid ceremonin.  
 

 
 

Äntligen är målet uppnått gällande ”Friska brandmän” att kunna ge medarbetarna ett be-
tydligt bättre omhändertagande av kontaminerad utrustning. Numera har de kvinnliga med-
arbetarna ett större utrymme för omklädning, dusch och bastu. Under 2020 är målet att 
brandstationen i Simrishamn ska genomgå en ombyggnation. 
 

Rekrytering RiB 
För de flesta räddningstjänsterna i landet är det fortsatt svårt att rekrytera RiB personal. 
Förbundet hoppas på fler möjligheter till anställning tillsammans med medlemskommu-
nerna under 2020. 
 

Förebyggande information och utbildning 
En medveten satsning på den förebyggande verksamheten börjar ge resultat. 2019 var det 
första året efter en längre period som det inte inträffat någon dödsbrand inom SÖRF:s 
område. Under 2019 utbildades 3 851 personer fördelat på 182 utbildningar. Brandskydds-
kontrollanterna har genomfört över 2 000 hem- och informationsbesök i samband med 
brandskyddskontroller. Det motsvarar 50 procent av alla hembesök i Skåne. Parallellt ge-
nomfördes cirka 200 tillsyner enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor). 
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Värdegrund 
SÖRF har påbörjat ett stort och viktigt arbete med värdegrunden tillsammans med Char-
lotta Blom från Ystad kommun som gett oss inspiration. Ett stort tack till all personal för 
det arbete och engagemang som lagts ner. Jag vill även tacka direktionen och medlemskom-
munerna för vårt samarbete och ser fram emot kommande diskussioner som ska föra rädd-
ningstjänstförbundet framåt. 

 
Direktionen 
2019 inleddes med en ny direktion och val av ny ordförande och vice ordförande. Under 
året har direktionen tagit del av SÖRF:s olika ansvarsområden som kan ses som både ut-
bildning och information. 
 

 
 

Handlingsprogram 

För varje mandatperiod beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är ett övergri-
pande styrdokument. Detta utgår ifrån både LSO (lag om skydd mot olyckor) och med-
lemskommunernas uppdrag som ligger till grund för SÖRF:S verksamhet. I handlingspro-
grammet beskrivs riskbilden i det geografiska området, förmåga och utvecklingsinriktning. 
Med handlingsprogrammet som utgångspunkt ska varje år en verksamhetsplan upprättas. 
Planen beskriver uppdrag, strategier, resurser och mål för det aktuella året och hur förbun-
det ska uppfylla dem. 
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Brandskyddskontroll 
Räddningstjänstförbundets arbete med att förebygga bränder har utvecklats genom ”brand-
varnarkonceptet”, där brandskyddskontrollanten i samband med brandskyddskontrollen in-
formerar om brandförebyggande åtgärder samt kontrollerar brandvarnare. 
 

Översikt över antal objekt som är registrerade i kontrollboken. 

Objekt Aktiv Egensotade Obrukad Riven 

Fastbränslepannor 940 1 442 1 818 166 

Imkanaler (storkök) 250 73 195 5 

Lokaleldstäder 15 032 7 306 7 265 361 

Oljepannor  581 511 8 574 167 

Summa 16 803 9 332 17 852 699 
 

Bilden beskriver antal eldstäder, rökkanaler och imkanaler som finns registrerade i kontrollboken. Aktiva är 
objekt som sotas/rengörs av SÖRF:s entreprenör. Egensotade är objekt där fastighetsägaren är ansvarig för 
sotning/rengöring. Obrukade är objekt som är avställda. Riven är objekt som tagits bort. 

 

Brandskyddskontrollen utförs på det som enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) ska ren-
göras (sotas). Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet 
sker i bostäder och utförs av räddningstjänstförbundets personal. Under året har 4 313 
brandskyddskontroller aviserats och 3 575 blivit utförda. Anledningar till att 17 procent av 
aviserade brandskyddskontrollerna inte blivit utförda är: 

• Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet. 

• Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma. 

• Fastighetsägaren väljer att inte använda eldstaden fortsättningsvis. 

Anledningar till ej utfört arbete dokumenteras i kontrollboken. 
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Under året har 3 575 brandskyddskontroller utförts vilket har resulterat i att 3 150 brister/av-
vikelser uppmärksammats och meddelats till berörda fastighetsägare. 96 avvikelser har varit 
av sådan betydelse att föreläggande om åtgärd utfärdats och 29 föreläggande om nyttjande-
förbud. 

 

Sotning och rengöring 
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla 
bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga 
beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan 
lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Sotningar utförs av 
räddningstjänstförbundets upphandlade entreprenör, Sotningsväsendet i Lund AB. Undan-
taget är de fastighetsägare som gjort ett aktivt val att själv ta ansvar för sotningen. Under året 
har 7 528 sotningar aviserats och 4 707 blivit utförda. Anledningar till att 37 procent av 
aviserade sotningar inte blivit utförda är: 

• Ej eldat sedan förra sotningstillfället. 

• Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet. 

• Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma. 

• Fastighetsägaren har fått sotat av annan och då ansökt om egensotning.  
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Avvikelser fördelade per intervall 

Objekt Avvikelse 

2-årsobjekt 167 

3-årsobjekt 723 

6-årsobjekt 2 260 

Totalt 3 150 

Antal avvikelser kopplade till undersökta delar av objekt 

Kategori Avvikelser 

Eldstad 147 

Rökkanal/imkanal 289 

Tak och uppstigning 2 682 

Drift och skötsel 32 
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

Räddningstjänstförbundet strävar efter en effektiv resursanvänding. Nedan redovisas resultatet för 
förbundets verksamhetsmål. 
 
 

 

 ☺ Målet är uppfyllt   Målet är inte uppfyllt 

  

Förebyggande verksamhet 
 

Indikatorer Utfall 

 2019 

Utfall 

 2018 

Mål- 

uppfyllelse 

Antalet brandskyddskontroller 
enligt LSO och föreskrivna in-
tervaller. 

4 000-5 000 brandskydds-
kontroller/år. 

4 313 

 

5 250 
☺ 

Antal tillsyner enligt LSO per  
1 000 invånare. 

Median Sverige 2,3/1 000 
invånare. 

2,2 1,6 
 

Arbetsmiljö 
 

Indikatorer Utfall  

2019 

Utfall  

2018 

Mål- 

uppfyllelse 

Antalet olycksfall ska minska. 5 olyckshändelser/år      5 2 
☺  

3 av 5 olycksfall får ses vara av allvarligare art och är samtliga förknippade med fall från stege, trappa och 
halt underlag.   

Operativ verksamhet 
 

Indikatorer Utfall 

 2019 

Utfall 

 2018 

Mål- 

uppfyllelse 

Automatiska brandlarm * Färre är tidigare år 232 238 
☺ 

Responstid. Tid från 112 an-
rop ankommer till första resurs 
är på plats. 

I jämförelse med rikssnitt. 
Mediantid 11,8 min. 

10,2 min 10,1 min 
☺ 

Operativ förmåga ** Enligt beslutad förmåga  Ej uppfyllt  Uppfyllt 
 

Övning/utbildning Enligt beslutad förmåga Uppfyllt Uppfyllt 
☺ 

* Totalt har räddningstjänsten larmats under 2019 till 232 automatiska brandlarm - ej brand. En marginell 
minskning med 6 larm jämfört med 2018. 
 

** Höjdenheten på stationen i Ystad var ur drift under 4 veckor.  
 

598



SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 

 
 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Direktionen 
Ordförande Johan Wahlgren (M)  Ystad 

V ordförande Andre af Geijerstam (SD) Sjöbo 

 

Ledamöter Frederick Thott (M)  Simrishamn 

 Karl-Erik Olsson (S)  Simrishamn 

 Nils-Evert Erlandsson (C) Ystad 

 Stefan Lundgren (M)  Sjöbo 

 Torgny Larsson (S)  Tomelilla 

 Bengt Högborg (C)  Tomelilla 

  

Ersättare Christer Hovbrand (S)  Sjöbo 

  Lars Lundberg (KD)  Sjöbo 

 Roland Thord (MP)  Simrishamn 

 Anders Johnsson (M)  Simrishamn 

 Margith Svensson (M)   Tomelilla 

 Peter Boström (S)   Tomelilla 

 Lennart Johansson (M)  Ystad 

 Adrian Magnusson (S)  Ystad 
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Operativ verksamhet 
Antalet trafikolyckor i SÖRF:s område var något färre än 2018. Dessvärre avled tre perso-
ner i samband med dessa olyckor.  
 

Händelsetyper 2019 2018 2017 2016 

Brand i byggnad 112 96 91 98 

Brand i det fria 112 104 105 91 

Trafikolycka 194 203 182 193 

Automatiskt brandlarm 232 238 288 313 

Sjukvårdsinsats 308 314 327 248 

Övrig räddningstjänst 218 261 259 223 

Antal insatser 1 209 1 216 1 252 1 166 

 

Brand i det fria 
Den torra våren bidrog till ett ökat antal utryckningar inom kategorin brand i det fria, brän-
der i skog och mark. SÖRF har även bidragit med resurser till den stora mark och skogs-
branden i Hästveda. Under sommarmånaderna var antalet händelser kopplade till bränder 
i det fria något fler och gällde bränder knutna till lantbrukarnas skörd.  
 

Övrig räddningstjänst 
Under kategorin innefattas drunkning och drunkningstillbud. Under sommaren responde-
rade SÖRF på sex uppdrag. Dessvärre omkom en person till följd av drunkning. En person 
rapporterades försvunnen och påträffades omkommen i vatten. Båda olyckorna skedde i 
Ystad kommun.    
 

Operativ förmåga 
Under perioden maj till augusti hade SÖRF vid ett flertal tillfällen problem att hålla den 
uppsatta särskilda operativa förmågan. Det var höjdenheten på stationen i Ystad som under 
sommaren hade återkommande tekniska fel vilket ledde till att fordonet totalt var ur drift 
under en månad. Under halva denna tid hyrde SÖRF höjdfordon från räddningstjänsten i 
Trelleborg för att uppfylla kravet för utrymning i flerfamiljshus i Ystad tätort.  
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Automatiska brandlarm 
Under året har automatlarmsgruppen besökt samtliga objekt i Sjöbo kommun. Besöken 
omfattar service av fasadnyckelskåp. Nycklarna kontrolleras tillsammans med anläggnings-
skötare. Kontroll sker om det skett till- eller ombyggnad, att orienteringsritningarna är ak-
tuella och att revisionsbesiktningen är genomförd enligt avtal. Kontroll sker även att må-
nads- och kvartalsprover är genomförda. 
Planering inför 2020 pågår och målsättningen är att besöka objekt i Simrishamns kommun. 
Gruppen har som mål att utveckla motringning av SOS vid utlöst brandlarm. Under 2019 
har motringningen fungerat 51 gånger, (81 gånger 2018) vilket inneburit att räddningstjäns-
ten inte har larmats. 
 
Under året har räddningstjänsten larmats till 9 automatiskt brandlarm som utlöst på grund 
av skarpa händelser (klassas som brand i byggnad): 

• Brand på lastkaj i Ystad, samlingslokal där det automatiska brandlarmet utlöst.  

• Brand i plastdetaljer i formsprutningsmaskin, på en processindustri i Ystad. 

• Brand i tvättmaskin på äldreboende i Ystad. 

• Glödbrand i mellanbjälklag, på ett hotell i Ystad.  

• Brand i hisselektronik, på skola i Ystad. 

• Torrkokning på äldreboende i Vollsjö. 

• Rökutveckling efter varmgång i maskin, processindustri i Simrishamn. 

• Anlagd brand i kläder, på skola i Blentarp. 

• Rökutveckling från spotlightarmatur i samlingslokal, på ett äldreboende i Sjöbo. 
    
Totalt har räddningstjänsten larmats till 232 automatiska brandlarm (ej brand). En minsk-
ning med 6 larm jämfört med 2018. Antalet larmanläggningar som är kopplade till SÖRF 
har ökat till totalt 272 anläggningar och är fördelade enligt nedan: 
 

Kommun Antal 

Ystad 135 

Simrishamn 63 

Tomelilla 32 

Sjöbo 42 
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Operativa övningar 
Samtliga stationer har under året övat utifrån uppsatt förmåga: 

• Samtlig operativ personal har genomgått halkkörningsutbildning (2018-2019).  

• Yttre befäl, FIP-befäl och styrkeledare på heltid har under våren fått utbildning och 
information i ämnet PDV (pågående dödligt våld) av specialutbildad polis. Detta för 
att kunna möte en situation på en skola eller allmän plats tillsammans med andra 
myndigheter på ett tränat och välorganiserat sätt. 

• Samtliga FIP-befäl har varit på utbildning på Räddningscentral-syd, på Hyllie. 
SÖRF:s befäl har fått en fördjupad insikt och kunskap i organisationen för inre led-
ning. Detta är ett steg i SÖRF:s interna befälsutbildning. 

• Yttre befälsgruppen har under året haft workshop med representanter från Miljöför-
bundet och miljöförvaltningen i Sjöbo, där tänkbara scenario diskuterats och behand-
lats. Detta för att skapa en samsyn och förståelse utifrån respektive organisation.  

• Styrkeledare på 1+2 stationerna har under hösten genomgått övning inom OBBO 
(orientering bedömning beslut order) i egen regi.     
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds insatsområde 
Inom insatsområdet finns 8 brandstationer med minst 33 personer i beredskap. Med den 
frivilliga personalen inräknad förfogar organisationen över 100 personer dygnet runt. Dess-
utom kan extrahjälp erhållas av kommunerna som gränsar till SÖRF. 
 

 Heltid  
På heltidsstationen i Ystad arbetar totalt 20 brandmän och 13 befäl. Här finns även dagtids-
personal, som arbetar med olycksförebyggande arbete, brandskyddskontroll, teknik, utbild-
ning, övning, operativ planering, ekonomi och administration. 
 

 RiB 
En viktig del av SÖRF är räddningspersonalen i beredskap (RiB). Förbundet har 7 stationer 
som bemannas av 121 deltidsanställda brandmän. De bor och arbetar i närheten av sin brand-
station och har beredskap var tredje alternativt fjärde vecka. Det innebär att de ska vara 
beredda att rycka ut från brandstationen inom fem minuter från att larmet går.  
Simrishamn 5 personer Brösarp 3 personer   
Tomelilla 5 personer Lövestad 3 personer 
Sjöbo 5 personer Vollsjö 3 personer 
Borrby 3 personer 
 

Räddningsvärn 
Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till våra heltids-
styrkor och RiB. Personalen vid de 13 räddningsvärnen har ingen schemalagd beredskap, utan 
hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. Timersättning utgår vid 
utryckning.  
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RiB (räddningstjänstpersonal i beredskap) 
Året har präglats av fortsatt arbete inom de basala blocken personal och kompetens. Huvud-
fokus har varit att genom inspirationskvällar rekrytera ny framtida personal. Dessa inspirat-
ionskvällar har inneburit en möjlighet att komma till vald station för att närvara vid ett öv-
ningstillfälle och se hur den dagliga verksamheten ser ut och kunna ställa frågor kring yrkes-
rollen. De anställningar som gjorts under året och de som kommer att göras under första 
halvåret 2020 grundas till stor del på dessa tillfällen. Denna form av event kommer därför att 
utvecklas vidare och vara ett bestående inslag inom nyanställningsprocessen under kom-
mande år. 
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Tyvärr uppnåddes inte målsättningen med balans mellan antalet avslutade anställningar och 
nyanställningar under 2019. En anledning är bortfall av huvudarbetsgivare på mindre orter 
och arbetsgivarens möjligheter att låta sin personal verka inom yrkesrollen. Det är med an-
ledning av dessa faktorer prioriterat att under det kommande året arbeta med att: 
 

• Ha god kontakt med nuvarande arbetsgivare som idag har RiB inom sin personal-
grupp. Uppmärksamma dessa för den viktiga roll de har för verksamheten och den 
lokala säkerheten och tryggheten. Denna uppmärksamhet förmedlades under året i 
samband med den nationella ”brandman på jobbet dagen” i september då 15 arbets-
platser besöktes och väckte god uppskattning. 

• Få igång en samverkan med respektive kommun för en gemensam rekryteringsstra-
tegi. Kommunal verksamhet är den överlägset största arbetsgivaren inom vårt geo-
grafiska område. Därför med rätt förutsättningar, vara en viktig samarbetspartner 
som kan ge fler en chans till att arbeta för ett tryggare och säkrare samhälle. 
 

 
Distriktschef RiB Håkan Andersson och biträdande räddningschef Lars-Gösta Andersson besöker 
lokalföreningen i Brösarp under ”Brandman på jobbet dagen”. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

605



SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 

 
 

 
 
 
 

15 

Förebyggande verksamhet 
SÖRF:s förebyggande arbete har under året varit inriktat på att följa slutmålet för 2019-
2022. ”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs”. 

  
Delmålet är tillsyn av ägares/nyttjanderättshavares skyldigheter enligt LSO (lag om skydd 
mot olyckor) för byggnader eller anläggningar som omfattas av 2 kap. 3 § ska genomföras 
enligt en årlig verksamhetsplan. Ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid byggnader 
eller anläggningar som inte omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor. 
 
Under året har tematillsyn över efterlevnaden av LSO genomförts. Temat har varit ”tillfälligt 
boende” i medlemskommunerna. För tillsyn- och tillståndsarbete, arbetar en person på heltid 
och åtta personer med del av tjänst. 
  
När det gäller de krav som samhället ställer på brandtekniska utformningar i byggnader, be-
driver SÖRF ett förebyggande arbete efter följande riktlinjer. Byggnader ska vara projekte-
rade och utförda på ett sådant sätt att: 

• Byggnadens bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid. 

• Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnaden begränsas. 

• Spridning av brand till närliggande byggnader begränsas. 

• Personer som befinner sig i byggnaden vid brand kan lämna den eller räddas  
på annat sätt. 

• Räddningsmanskapets säkerhet vid brand ska beaktas. 
 
I tabellen nedan redovisas de olika aktiviteterna i SÖRF förebyggande arbete.  
 

Ärende 2019 2018 2017 2016 

Tillsyn LSO - LBE 170 120 207 191 

Tillstånd LBE 48 30 63 30 

Remisser Polis 36 51 64 43 

Remisser Alkohol 61 60 81 95 

Remisser Samhällsbyggnad 129 185 143 108 

Olycksförloppsutredningar 16 14 23 - 

Sakkunnig utlåtande  18 14 9 - 

Totalt 478 474 590 467 

 

 

KUNSKAP GER TRYGGHET MED STÖD FRÅN SÖRF!

SÖRF:s utbildningar verkar för att minska olyckorna i samhället. Utbildningarna vänder sig 
till alla som vill öka sin trygghet i hemmet eller på arbetsplatsen. SÖRF:s personal är rädd-
ningstjänstutbildade och har lång erfarenhet. Det finns möjlighet att komponera utbildningar 
efter ert behov. 

Utbildningarna hittar ni på vår hemsida och webbformuläret ”intresseanmälan utbildning”. Du kan också 
ringa ansvarig för externutbildningen på telefon 010-110 2561. 
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Externutbildning och information 
Att skapa medvetenhet kring olika risker och öka kunskapen om vad den enskilde kan göra 
vid en olycka är huvudsyftet med SÖRF:S externa kommunikation. Inriktningen är att pla-
nera utifrån lokala förutsättningar och rikta oss till särskilt riskutsatta och genomföra aktivi-
teter där vi upplever störst effekt.  

 
Under 2019 har SÖRF utbildat 3 851 personer fördelat på 182 utbildningar i brandkunskap, 
hjärt- och lungräddning, systematiskt brandskyddsarbete och heta arbeten. SÖRF ser fortsatt 
en stor efterfrågan på externutbildning.  
 
Avsaknaden av brandvarnare i bostad är något SÖRF arbetar aktivt mot att förebygga. Detta 
ledde till att ett brandvarnarprojekt startade 2018. Projektet har fortlöpt med gott resultat. 
Under året har 50 brandvarnare monterats i hemmen hos våra medborgare. Utöver utbild-
ningar har det genomförts 2 248 hembesök av våra brandskyddskontrollanter och brandmän. 
Vid besöken diskuteras hushållets brandskydd. Hembesöken har genererat uppdragsmedel 
från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med 217 tkr. 
 
Alla elever i åk 2, 5 och 8 fick under 2019 besök av SÖRF. De yngre barnen har utbildats i 
brandkunskap och vikten av att kunna hantera en brand i hemmet samt vart de vänder sig i 
händelse av en brand eller olycka. I årskurs 8 utbildar SÖRF i konceptet ”Upp i rök”. Ut-
bildningen riktar sig till ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder 
samt ungdomarnas eget beteende och handlande. Besöken har varit mycket uppskattade och 
kommer att fortsätta framöver. 
 
SÖRF anordnade tillsammans med de kommunala säkerhetscheferna den populära säker-
hetsmässan för samtliga elever i åk 7. Mässan genomfördes över totalt 4 dagar på brandstat-
ionen i Ystad. Över 750 elever besökte brandstationen i Ystad och fick information av polis, 
bank, försäkringsbolag och Region Skåne. 
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Personalen – vår största tillgång 
Medarbetares kompetens är grunden för att nå dit vi strävar. Det ställer krav på ett aktivt, 
strukturerat och kvalitetssäkrat arbete med kompetensförsörjning utifrån en gemensam pro-
cess. SÖRF:s ska strukturera arbetet i kompetensförsörjningsprocessens olika faser, analysera 
kompetens, planera och genomföra insatser samt utvärdera dessa. 
 

Arbetsmiljö 
En medarbetaundersökning är gjord under året och enkäten innehöll frågor i 4 olika katego-
rier arbetsmiljö, ledarskap, organisation och utveckling. Medarbetarundersökningen syftar till 
att ta reda på hur SÖRF:s medarbetare uppfattar SÖRF som arbetsgivare och kunna identi-
fiera förbättringsområde. Medarbetarnas åsikter är viktiga för att gemensamt utveckla och 
förbättra verksamheten, att utföra ett bättre förebyggande och skadeavhjälpande arbete till 
personer och verksamheter i medlemskommunerna.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet rapporteras i ett webbaserat system som AFA för-
säkring tillhandahåller. För räddningstjänsten benämns systemet RIA. De rapporterade hän-
delserna ska riskbedömas, följas upp och åtgärdas. Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet 
anmäls sedan 2013 i ett webbaserat system (IA) som AFA Försäkring tillhandahåller. För 
räddningstjänst benämns systemet RIA och de rapporterade händelserna handläggs av re-
spektive områdeschef. Under det gångna året har 22 anmälningar gjorts i RIA fördelat inom 
blocken olycksfall, tillbud och riskobservation. Sammanfattningsvis noteras att 11 av 15 till-
bud handlar om fordonsskador i olika former samt att 3 av 5 olycksfall är förknippade med 
fall från stege, trappa och halt underlag. Händelserna har utretts internt och i ett av fallen 
även i samverkan med arbetsmiljöverket. 
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Värdegrund 
Ett gediget arbete är påbörjat med att ta fram SÖRF:s värdegrund. Syftet med värdegrun-
den är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som 
grund för det dagliga arbetet. Värdegrunden är en vägledning för hur man vill att anställda 
i organisationen ska bemöta andra människor. Målsättningen är att en slutlig värdegrund 
ska vara klar till sommaren 2020. 
 

Rekrytering 
Totalt inom RiB verksamheten har 6 personer påbörjat en anställning och 8 har avslutat sin 
anställning. Det pågår fortsatt ett aktivt arbete med att rekrytera till RiB verksamheten. 
Bland annat har ”prova på dagar” gett resultat och kommer fortsatt vara i fokus. 
 

Kompetensutveckling 
För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och att kunna möta omvärldens krav, 
är det viktigt att personalen utbildas kontinuerligt. Genom den löpande övningsverksam-
heten tryggar vi att den operativa personalen bibehåller sin kompetens.  

 
Företagshälsovård 
SÖRF har under året anlitat Previa enligt avtal för företagshälsovård. Genom att anlita fö-
retagshälsovården kan sjukfrånvarotiden förkortas och den anställde snabbare återgå i 
tjänst. Som arbetsgivare ansvarar SÖRF enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra 
anpassning och rehabilitering inom förbundets verksamhet.  
 

 

Personalredovisning 2019 2018 2017 

Totalt antal anställda 171 170 172 

varav dagtidspersonal (heltidsanställda) 50 51 51 

varav räddningspersonal i beredskap (RiB) 121 119 121 

varav kvinnor 14 11 13 

varav män 157 159 159 

Pensionsavgångar    

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 9 9 9 

varav i utryckningstjänst 3 3 4 

Sjukfrånvaro (total sjukfrånvaro i procent av arbetstid)    

Total sjukfrånvaro 4,3 3,8 2,7 

Sjukfrånvaro för män 2,1 2,0 1,0 

Sjukfrånvaro för kvinnor 20,9 17,3 16,1 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sam-
manhängande tid av 60 dagar eller mer 

 

75,6 

 

69,6 

 

60,0 

Åldersgrupp 29 år och yngre 2,4 0,8 0,3 

Åldersgrupp 30–49 år 1,0 1,1 1,5 

Åldersgrupp 50 år och äldre 9,7 8,1 5,3 
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Ekonomisk översikt  
Under ekonomisk översikt beskrivs de största budgetavvikelserna knutna till respektive verk-
samhetsområde och förklaring till avvikelserna.  
 

Pensioner 
En ständig dialog förs med KPA gällande ändrade förutsättningar som sker i pensionsskulds-
beräkningarna. Under slutet av året har det inkommit regleringspremier avseende KAP-KL. 
Individlistan som ligger till grund för pensionsskuldsberäkningen har analyserats av SÖRF, 
KPA och Ystad kommun för att säkerställa en korrekt beräkning per årsskiftet. Prognosen 
för pensionsskuldsberäkningen har varierat under året och den slutliga budgetavvikelsen blev 
+662 tkr. 
 

Personal 
Budgetavvikelsen för RiB verksamheten blev -794 tkr. En trend av ökade kostnader beror 
på flera faktorer. Fler operativa insatser, övningstillfällen och förändrat löneavtal. En högre 
personalomsättning bland RiB personalen har medfört ökade kostnader för kläder, utrust-
ning, utbildning, förlorad arbetsinkomst och läkarundersökningar. Under de senaste åren har 
sjukvårdslarmen varit fler och inneburit ökade personalkostnader under RiB verksamheten. 
Under personalkostnader för heltid blev budgetavvikelsen -133 tkr.  
Under verksamheten personalkostnader ingår även semesterlöneskulden som minskat under 
året, vilket innebär att personalen utnyttjat intjänade semesterdagar vilket genererat en positiv 
avvikelse på 347 tkr. Budgetavvikelsen totalt under personalkostnader blev -580 tkr. 
 

Övriga verksamheter 
Det finns en fortsatt positiv efterfrågan gällande förbundets externutbildningar (brandkun-
skap och hjärt-och lungräddning) som genererat intäkter överstigande budgeterade med 470 
tkr. I dessa ingår även en utbetalning på 217 tkr från Brandskyddsföreningen kopplat till 
antalet hembesök.  
Verksamheten fordon/verkstad har haft ökade kostnader knutna till höjda drivmedelspriser 
och reparationskostnader med totalt -657 tkr. Ombyggnationen av brandstationen i Ystad 
blev försenad och avslutad först under hösten 2019. Hyreskostnaderna har därav varit lägre 
än budgeterat med 671 tkr.  
 

Uppföljning 
Övriga avvikelser är av mindre art och en noggrann uppföljning genomförs för att upprätt-
hålla en god ekonomisk balans. Ambitionen är att förbättra rutiner och att säkerställa en 
ständig utveckling och träffsäkerhet av de ekonomiska beräkningarna. En kontinuerlig upp-
följning och utredning sker gällande kostnader knutna till RiB verksamheten. Detta för att 
säkerhetsställa att budgeterade kostnader efterlevs, då kostnadstrenden har förändrats. 
 

Årets resultat 
Verksamhetsåret avslutades med ett positivt resultat på 321 tkr att jämföras med ett budge-
terat överskott på 50 tkr. Årets positiva resultat innebär att förbundet återställt tidigare un-
derskott på 44 tkr avseende verksamhetsåret 2017 (exklusive 872 tkr som hänfördes till syn-
nerliga skäl).  
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Ekonomisk måluppfyllelse 
Kravet på god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen innebär att förbundet ska ar-
beta med stor ekonomisk medvetenhet och en genomgående helhetssyn på hur resurserna 
disponeras. Att förbundet ska planera, organisera och utföra arbetet på ett så effektivt sätt 
som möjligt. I förbundsordningen för mandatperioden 2019-2022 finns beslutade finansiella 
mål för resultat och eget kapital. 

 

Intern kontroll 
Direktionen för SÖRF har antagit policy för arbetet med den interna kontrollen. Årligen 
upprättas en uppföljning av de granskningsinsatser som ska genomföras under året och av-
vikelser av dessa återrapporteras. Slutsats vid uppföljning av kontrollmomenten i den interna 
kontrollplanen är dokumenterade och sammanställda och inga händelser av verksamhets-
mässig betydelse har inträffat som påverkar bedömningen av verksamhetsåret. 
 

Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha direkt koppling 
till de upprättade verksamhetsmålen. Under året har ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
uppföljningar genomförts enligt plan. En ökad kostnadsmedvetenhet aktualiseras kontinuer-
ligt i verksamheten och ett delegerat ansvar har resulterat i ett ökat engagemang och intresse 
för ekonomi. För att utveckla synen på ekonomisk uppföljning är ett delmål att verksamhets-
cheferna ska ha en ökad insikt och delaktighet i verksamhetens kostnadsfördelning. 
  

Mål  

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/måluppfyllelse 

  

Resultat och eget kapital 
SÖRF ska ha en ekonomi i balans. Det egna 
kapitalet ska vara större än noll. Det årliga re-
sultatet efter avskrivningar och finansiella 
kostnader ska vara större än noll. 
 
Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska 
ske löpande under året och ha en direkt kopp-
ling till verksamhetsplanen. Avvikelser ska no-
teras och åtgärder ska vidtas. 
 
Investeringar 
Förbundets investeringsplan ska ha god fram-
förhållning. En investeringsplan gällande for-
don ska stäcka sig över två mandatperioder.  
 

 

 
Tidigare års goda resultat har lett till ett stabilt 
eget kapital. Årets resultat på 321 tkr innebär 
att målen är uppfyllda. 
  
 
 

En ekonomisk uppföljning och genomgång på 
ledningsnivå har skett enligt plan. Ekonomisk 
redovisning har skett per tertial på politisk 
nivå.   
 

 
Investeringsbudgeten antas av direktionen un-
der november månad för kommande år. En 
investeringsplan gällande behovet av nya rädd-
ningsfordon är framtagen och kommer att 
presenteras för direktionen under våren 2020.  
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Låneskulden 
I samband med införskaffandet av fyra nya släckbilar 2015, antog förbundet ett lån hos Kom-
muninvest på 11 mkr som löper med 5-årig bindningstid och en årlig amortering på 733 tkr. 
Under våren 2020 är det aktuellt med en ny bindningstid och framtida räntekostnader påver-
kas av det aktuella ränteläget vid förhandlingstillfället. 
 

Pensionsåtagande 
Förbundet svarar för intjänade pensioner från och med förbundsbildandet år 2000. Pens-
ionsavtalet innebär att personal i utryckningsstyrkan har möjlighet att gå i pension vid 58 års 
ålder, under förutsättning att de arbetat inom räddningstjänsten i 30 år, varav 25 år inom 
utryckningstjänst. Pensionsrätten inarbetas löpande av personalen och kostnaden beräknas 
av förbundets pensionsadministratör KPA. Historiskt sett har pensionsåldern varit högre än 
58 år. I framtida pensionsskuldsberäkningar är pensionsåldern 60 år för den operativa per-
sonalen.  
 

Avsättning pensioner, tkr 2019 2018 2017 

Ingående värde avsättning 18 019 13 087 12 851 

Årets förändring  -1 036 3 969 190 

- varav räntekostnad 491 295 271 

- varav utbetalningar -1527 -538 -812 

Årets förändring särskild löneskatt -253 963 46 

Utgående värde  16 730 18 019 13 087 
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Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Resultaträkning, tkr 

 
Not 

 
2019 

 
2018 

Verksamhetens intäkter 1 71 121 68 118 

Verksamhetens kostnader 1 -65 624 -67 969 

Avskrivningar 1 -4 373 -4 229 

 
Verksamhetens nettokostnader 

 
1 

 
1 124 

 
-4 080 

Finansiella intäkter 2 4 45 

Finansiella kostnader 3 -807 -469 

 
Årets resultat 

 
4 

 
321 

 
-4 504 

 
Balansräkning, tkr 

 
Not 

 
2019 

 
2018 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Mark och byggnader  5 62 159 

Maskiner och inventarier 5 21 489 22 662 

Finansiell leasing 6 1 183 902 

Summa materiella anläggningstillgångar  22 734 23 723 

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 18 110 20 486 

Summa omsättningstillgångar  18 110 20 486 

Summa tillgångar  40 844 44 209 

 
Eget kapital och skulder 

   

Eget kapital  5 695 10 199 

Årets resultat  321 -4 504 

Summa eget kapital 8 6 016 5 695 

Avsättningar    

Avsättning pensionsförpliktelser 9 16 731 18 019 

Summa avsättningar  16 731 18 019 

Skulder    

Långfristiga skulder 10 8 516 8 968 

Kortfristiga skulder 11 9 581 11 527 

Summa skulder  18 097 20 495 

 
Summa eget kapital och skulder 

  
40 844 

 
44 209 
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Kassaflödesanalys, tkr 

 
Not 

 
2019 

 
2018 

 
Den löpande verksamheten 

   

Årets resultat  321 -4 504 

Justering för av- och nedskrivningar  4 019 3 918 

Ökning/minskning avsättningar  -1 288 4 932 

Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar  318 -123 

Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital  3 370 4 223 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  2 376 -1 881 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -1 946 765 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 800 3 107 

 
Investeringsverksamheten 

   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 12 -3 226 -2 497 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  159 123 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 067 -2 374 

    

Finansieringsverksamheten    

Förändring långfristig skuld  -733 -733 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -733 -733 

    

Årets kassaflöde  0 0 

Likvida medel vid årets början  0 0 

Likvida medel vid årets slut  0 0 
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Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekom-
mendationer från Rådet för kommunal redovisning, vilket bland innebär att: 

• Intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgång-
arna tillgodogörs förbundet och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 

Pensioner 
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som förbundet har till arbetstagare och 
pensionstagare. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos. 
Pensionsskuldens förändring inkluderar avsättning för särskild avtalspension, förmånsbe-
stämd ålderspension samt finansiell kostnad, inklusive löneskatt. Ränteuppräkningen redo-
visas som en finansiell kostnad.  

 
Anläggningstillgångar   
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag 
för avskrivningar. Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 50 tkr. Mate-
riella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarna nyttjandeperiod. Avskriv-
ningstiderna för varje enskild investering bedöms utifrån trolig livslängd och avskrivning-
arna påbörjas månaden efter att investeringsprojektet är avslutat. 
 

Följande avskrivningstider tillämpas (år): 
Utryckningsfordon  10–20 Kommunikationsutrustning 3-5 
Mindre fordon, båtar  7–10 Övningsområde 3 
Räddnings-/skyddsutrustning 5–7 
  

Leasing 
Förbundet har sex mindre fordon som leasats genom Nordea Finans. Dessa leasingavtal 
klassificeras som finansiell leasing.  

 
Övrigt  
De anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad tid skuldbokförs 
vid årsbokslutet.  
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Noter (tkr) 
Not 1 

 
 

Verksamhetens nettokostnader 2019 2018 

Medlemsavgifter 

Myndighetsutövning 

Kurser/utbildning 

Externa insatser 

Lokalhyra 

Övriga bidrag 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 

Brandskyddskontroll 

Summa intäkter 

62 866 

1 376 

1 214 

1 753 

664 

151 

159 

2 938 

71 121 

60 651 

1 239 

991 

1 185 

724 

140 

123 

3 065 

68 118 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

Planenliga avskrivningar beräknas på anläggningstillgång-
arnas anskaffningsvärde. 

Verksamhetens nettokostnader 

65 624 

 

-4 373 

 

 1 124 

-67 969 

 

-4 229 

 

-4 080 
 
 
 
 
 

Medlemskommun Ägarandel % Medlemsavgift 

Ystad 

Simrishamn 

Tomelilla 

Sjöbo 

Totalt 

36,8 

23,4 

16,5 

23,3 

100,0 

23 135 

14 710 

10 373 

14 648 

62 866 

 

Övriga upplysningar (RKR R18) 2019 2018 

Total kostnad för revision 

varav kostnad för sakkunnig granskning 

varav kostnad för räkenskapsrevision 

varav sakkunnigas kostnad för räkenskapsrevision 

134 

11 

111 

6 

182 

13 

107 

6 

 

Not 2  
 

Finansiella intäkter 2019 2018 

Dröjsmålsränta kundfordringar 

Ränteintäkter skattekonto 

4 

- 

2 

43 

Summa  4 45 

 

Not 3  
  

Finansiella kostnader 2019 2018 

Räntekostnad lån 

Räntekostnad pensionsskuld  

Övriga räntekostnader                                         

62 

683 

62 

67 

367 

35 

Summa  807 469 
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Not 4  
 

 

Årets resultat innebär att förbundet återställt 44 tkr som var underskottet för 2017 exklusive 872 tkr som hän-
fördes till synnerliga skäl.  
 

Not 5    
 

 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för byggnader 2,1 år och maskiner/inventarier 8,9 år. 
 

Not 6 
 
 
 
 
 

 
 

Not 7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Redovisning av balanskravsresultat 2019 2018 2017 2016 2015 

Årets resultat enligt resultaträkningen 321 -4 504 -916 1 259 693 

Realisationsvinster/förluster anläggningstillgångar 318 -123 263 -67 -24 

Balanskravsresultat 639 -4 627 -653 1 192 669 

Maskiner och inventarier 2019 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investering 

Försäljning/utrangering 

Utgående anskaffningsvärde 
 

Ingående avskrivning 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivning 

Utgående ack avskrivning 

55 908 

3 226 

-8 382 

50 752 
 

-33 246 

7 924 

-3 941 

-29 263 

Utgående restvärde  21 489 

Mark och byggnader 2019 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investering 

Försäljning/utrangering 

Utgående anskaffningsvärde 
 

Ingående avskrivning 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivning 

Utgående ack avskrivning 

466 

- 

-303 

163 
 

-307 

284 

-78 

-101 

Utgående restvärde 62 

Finansiell leasing/minimileaseavgifter 2019 2018 

Anskaffningsvärde 

med förfall inom 1 år 

med förfall 1–5 år 

2 294 

338 

845 

1 602 

219 

902 

Kortfristiga fordringar 2019 2018 

Kundfordringar 

Koncernkonto Ystads kommun 

Mervärdesskattefordringar 

Interimsfordringar 

Övrigt 

1 334 

14 883 

1 031 

859 

3 

945 

16 002 

660 

2 877 

2 

Summa 18 110 20 486 
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Not 8 

 

Not 9  
 

Avsättning pensioner 2019 2018 

Avsättning för pensioner (exkl. avgiftsbestämd ålderspension) 

Särskild löneskatt 

13 465 

3 266 

14 501 

3 518 

Totalt 16 731 18 019 
 

Överskottsfondens värde per årsskiftet är 358 tkr. 
 

Not 10  
 

Långfristiga skulder 2019 2018 

Kommuninvest 

Skuld för finansiell leasing 

7 333 

1 183 

8 067 

902 

Totalt 8 516 8 969 

 

Not 11   
 

Kortfristiga skulder 2019 2018 

Leverantörsskulder  

varav arbetsgivaravgifter  

Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift 

Löneskatt 

Avgiftsbestämd ålderspension 

Övriga interimsskulder 

Donation Sjöbo 

Kortfristig del av långfristiga skulder 

Övrigt  

2 340 

- 

2 224 

656 

1 858 

1 770 

- 

733 

- 

6 199 

1 639 

2 491 

214 

1 508 

186 

192 

733 

4 

Totalt 9 581 11 527 

 

Not 12 
Nettoinvesteringar 
Investeringsbudgeten för 2019 var 3 200 tkr och utfallet 3 226 tkr. De största kostnaderna 
för året har enligt plan hamnat under fordon, skyddsutrustning och fastighet/friska brand-
män. En lastväxlarenehet är utbytt på stationen i Tomelilla. Hjälmarna på samtliga stat-
ioner och larmställ på tre av SÖRF:s stationer har blivit utbytta. Detta för att förbättra 
arbetsmiljön både vid larm och övning. Fastighet/friska brandmän har framförallt handlat 
om ombyggnationen på stationen i Ystad. 

  

Eget kapital 2019 2018 2017 2016 2015 

Ingående värde 5 695 10 199 11 114 9 855 9 162 

Årets resultat 321 -4 504 -915 1 259 693 

Totalt 6 016 5 695 10 199 11 114 9 855 
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Driftsredovisning 
Driftredovisningen är uppdelad efter avdelning/verksamhetschef med de större kostnaderna 
specificerade. Under ränta/avskrivningar ingår även utrangeringar som skett i anläggningsre-
gistret under året. Under avsnittet ekonomisk översikt finns förklaring till de större budget-
avvikelserna. 
 

Administrativ verksamhet 
Budgetavvikelse finns inom fastigheter och lokalhyror då ombyggnationen av stationen i Ystad 
blev försenad och slutförd först under hösten. Kansliet innefattar även abonnemangskostna-
der för IT-system och köp av tjänster från Ystads kommun avseende bland annat lönehante-
ring och kassafunktion. Högre abonnemangskostnader för förbudets IT-system och byte av 
bank har generat kostnader överstigande budgeterade med 103 tkr. 
 

Operativ verksamhet 
Under verksamheten kommunikation ingår högre kostnader för IT gällande reparationer och 
material för bland annat telefonväxeln. Det fortsatt höga antalet sjukvårdslarm innebär ökade 
intäkter från Region Skåne under verksamheten externa insatser men genererar även högre 
personalkostnader under RiB verksamheten. 
 

Förebyggande verksamhet 
Verksamheten för brandskyddskontroll har under året haft ett budgeterat överskott på 112 tkr.   

Driftsredovisning, tkr 
Utfall 

191231 

Utfall  

181231 

Budget 

2019 

Avvikelse  

utfall/budget 

Medlemsavgifter 62 866 60 650 62 866 - 

Personalkostnader -43 652 -40 299 -43 071 -580 

Pensionskostnader  -4 978 -9 399 -5 640 662 

Ränta/avskrivningar -4 790 -4 181 -4 452 -338 

Räddningschef       

Revision/direktion -417 -502 -408 -9 

Ledningsfunktion -408 -260 -382 -26 

Administrativ verksamhet     

Kansli -1 559 -1 458 -1 456 -103 

Företagshälsovård -657 -840 -690 33 

Fastigheter -6 677 -6 478 -7 348 671 

Operativ verksamhet   -  

Kommunikation -2 695 -2 286 -2 419 -276 

Fordon/verkstad -2 557 -1 977 -1 900 -657 

Externa insatser 823 242 440 382 

Förebyggande verksamhet      

Myndighetsutövning LSO/LBE 1 345 1 207 1 415 -70 

Myndighetsutövning BSK 2 752 219 2 640 112 

Extern utbildning 925 858 455 470 

Summa 321 -4 504 50 271 
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Investeringsredovisning 
Den största investeringskostnaden för året är under fordon. Det är framförallt kostnaden 
för en ny lastväxlare. I övrigt fortsätter utbyte och uppdatering av skyddsutrustning och 
räddningsmaterial för att upprätthålla en modern standard och en bra arbetsmiljö på 
SÖRF:s samtliga stationer.   
 

Fordon 
Under året har utbyte skett av lastväxlare, kemenhet och båttrailer. Påbyggnation och ut-
rustning har införskaffats till brandskyddskontrollanternas fordon.     
 

Fastighet/friska brandmän 
Nyinvestering i utrustning till övningsområdet för att höja arbetsmiljön och förbättra möj-
ligheterna att bedriva övningsverksamhet som speglar samhället. Även inköp av utrustning 
till ombyggnationen i Ystad och konceptet friska brandmän.  
 

Skyddsutrustning/räddningsmaterial 
Ett utbyte av samtliga larmställ och hjälmar påbörjades under 2018 och sträcker sig till 2020. 
Inräknat är även ett nyrekryteringsbehov på både hel- och deltidsstyrkan med drygt tio 
personer årligen. En uppdatering av framförallt hydraulverktyg och andningsskydd som 
fallit för åldersgränsen. Samt nyinvestering i lättare och mer arbetsmiljövänlig utrustning.   
 

Rakel/IT/teknik 
Nya stationsdatorer för styrning av utalarmering och infotexter till samtliga stationer. Ny 
modul till verksamhetsprogrammet som speglar scheman till smartphones och en ny digital 
växel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Investeringsredovisning, tkr 
Utfall  

191231 

Budget 

2019 

Fordon 1 386 1 300 

Fastighet/friska brandmän 627 600 

Skyddsutrustning 500 530 

Räddningsmaterial 329 370 

Rakel/IT/teknik 384 400 

Summa 3 226 3 200 
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 Kontaktuppgifter 

 raddningstjansten.sorf@sorf.se       |     www.sorf.se 

 Besöksadress Fakturaadress  Telefon    
 Metallgatan 2  Box 238 010-110 2500  
 271 39 Ystad  271 25 Ystad 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 maj 2019

Justerandes sign

Kf § 36 Dnr KS 2018/288

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund - SÖRF

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018.

Jäv
Ewa Carnbrand (M), Torgny Larsson (S) och Peter Boström (S) anmäler jäv 
och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund har avlämnat 
årsredovisning för 2018. Årsredovisningen visar ett underskott om 4,5 mnkr.

Direktionen hänvisar underskottet till synnerliga skäl och avser inte att 
återställa underskottet för 2018.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 41/2019, handlingsid: Ks 2019.1126.
Årsredovisning 2018 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, handlingsid: 
Ks 2019.840.
Revisionsberättelse 2018 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 
handlingsid: Ks 2019.815.
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2018 för Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund, handlingsid: Ks 2019.814.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
6 maj 2019

Justerandes sign

§ 36 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2019:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018.

Kommunstyrelsen § 41/2019:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018.
_________

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Ystads kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
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Malmö stad 
Stadsrevisionen  

  
2020-03-17   

 

Granskning av Sysavkoncernen 2019 
 
Inledning  
Lekmannarevisorns uppdrag är att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 
Granskningen utgår från en riskanalys och genomförs med den inriktning och omfattning som god 
sed kräver för att ge en rimlig grund för lekmannarevisorns bedömning. Revisionen sker i enlighet 
med kommunallagen och andra tillämpliga lagar. Revisionsarbetet bedrivs enligt god revisionssed för 
yrkesrevisorer som den uttrycks i Sveriges kommunala yrkesrevisorers vägledningar och 
rekommendationer. 
 
I detta PM sammanfattas årets granskning av bolaget. I granskningen har bland annat ingått att ta del 
av bolagets kallelser med bilagor och protokoll från styrelsemöten, bolagets styrdokument samt 
bokslut och årsredovisning för 2019. Under året har två möten hållits mellan bolaget och revisorerna. 
Detta PM har faktakontrollerats av bolaget. 
 
Verksamhet 
Sysavkoncernen utför tjänster inom avfallsbehandling och består av moderbolaget Sysav, de två 
helägda dotterbolagen Sysav Industri AB och Sysav utveckling AB samt intressebolagen Ågab Syd 
AB (40%), Carl F (25%) och KS Recycling AB (50%). Under året har koncernen mottagit 887 100 
ton avfall vilket är mer än föregående år. 52% av matavfallet behandlades biologiskt (nationellt mål 
på 50%). Mängden restavfall har minskat och graden av energiåtervinningen följer uppställda mål. 
 
Utifrån den granskning som genomförts bedöms verksamheten i bolagskoncernen ha skötts på ett 
ändamålsenligt sätt. 
 
Ekonomi 
Koncernens intäkter uppgick under 2019 till 1 012,5 mkr vilket bättre än budget. Koncernens resultat 
efter finansiella poster uppgick till 71,4 mkr. Under året ianspråktogs investeringar på 137,1 mkr.   
 
Utifrån den granskning som genomförts bedöms ekonomin i bolagskoncernen ha skötts från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
 
Intern kontroll 
Bolagskoncernen har under 2019 genomfört riskanalyser, upprättat en internkontrollplan samt följt 
upp och utvärderat sitt arbete med intern kontroll. Arbetet med intern kontroll följer ett bestämt 
arbetssätt där även styrelsen är delaktig. Styrelsen har beslutat om relevanta styrdokument. 
Auktoriserad revisor har i sin granskning noterat brister i den interna kontrollen vad gäller 
materialintäkter. Bolaget har vidtagit åtgärder utifrån denna brist. 
 
Utifrån den granskning som genomförts bedöms bolagskoncernens interna kontroll vara tillräcklig. 
 
 
Erik Mogård 
Kommunal yrkesrevisor 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2019

Justerandes sign

Kf § 90 Dnr KS 2019/113

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - SYSAV

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Jäv
Leif Sandberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.

Ärendebeskrivning
SYSAV har översänt års- och hållbarhetsredovisning för år 2018 samt 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Årets 
resultat uppgår till plus 39 mnkr. Revisionen tillstyrker att bolagsstämman 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen  § 92/2019, handlingsid: Ks 2019.2220.
Årsredovisning och granskningsrapport 2018 – SYSAV, handlingsid: Ks 
2019.1472.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 151/2019:
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen § 92/2019: 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
SYSAV
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2020-03-04

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ÖSHN § 3

Bokslut 2019
Änr HMN 2019/39 1.4.1

Beslut

 Godkänna föreliggande årsredovisning 2019

 Besluta att 2019 årsresultat fördelas enligt avtal

Sammanfattning

Hjälpmededelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade ett resultat på 
-96 tkr, serviceverksamheten redovisade ett resultat på 128 tkr, transport-
verksamheten ett resultat på 138 tkr och verksamheten för hemtransport 
ett resultat på -10 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på 287 
tkr. Det sammanlagda resultatet är 446 tkr.

Under 2019 gjordes en ombyggnad på HÖS (Kabelvägen 17) så att all 
verksamhet kan rymmas i samma byggnad. Verksamheten flyttades 
successivt och i juli lämnades lokalerna på Kabelvägen 11.

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd

 Godkänna föreliggande årsredovisning 2019
 Besluta att 2019 årsresultat fördelas enligt avtal
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2020-03-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2019-01-27

Statistik inköp-försäljning, bilaga 1 a-c

Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort, bilaga 2

Måluppfyllelse i Styrkorts perspektiv, bilaga 3

Årsbokslut, bilaga 4

Uppföljning verksamheten för hemtransport, bilaga 5

Fördelning av resultat 2019, bilaga 6
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Bilaga 1a

Inköp Försäljning Fakturerat

Inköp/ Debet
Totalt

82 187 934

Inköp hjälpmedel 76 090 349

Inköp tillbehör
(arbetsordrar)

6 097 585

Försäljning/ Kredit Totalt
(försäljningsandel av tot.inköp %)

27 727 370

Försäljning hjälpmedel 21 440 212

Försäljning
tillbehör

6 287 158

Fakturerat
belopp

54 460 564
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Hjälpmedel- Inköp, försäljning, fakturerat belopp 
jan-dec ´19

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2020-01-22
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Bilaga 1b

Inköp Försäljning Fakturerat

2018 79 774 352 26 659 650 53 114 702

2019 82 187 934 27 727 370 54 460 564
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33% 34%

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2020-01-22
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Bilaga 1c

Inköp Försäljning Fakturerat

2014 61 774 695 23 242 822 38 531 873

2015 69 378 780 25 625 585 43 753 195

2016 72 653 011 27 171 813 45 481 198

2017 71 772 383 25 638 836 46 133 547

2018 79 774 352 26 659 650 53 114 702

2019 82 187 934 27 727 370 54 460 564
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141%
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Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2020-01-22
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Bilaga 2

Kabelvägen 17 Utfärdare: Ingrid Magnusson
291 62 Kristianstad Status: U
Tel 044-13 42 45 Datum: 2020-01-27
Fax 044-12 37 04

Uppföljning av Styrkort, bokslut 2019
Mål Styrtal

Indikatorvärden
Kommentar

Mätning av kundnöjdhet (via kundenkät)
O 95 % eller högre 
O 90-94 %
O 89 % eller lägre

O 99,3 % svarade att de 
var nöjda med 
verksamheten på HÖS 
(64 % Mycket nöjda, 
35 % nöjda).

Kundernas bedömning av bemötande
O 95 % eller högre
O 90-94 %
O 89 % eller lägre

O 99,3 % svarade att de 
var mycket nöjda 
alternativt nöjda med 
bemötandet på HÖS.

Medborgare
Nöjda kunder

Kundernas bedömning av tillgänglighet
O 95 % eller högre
O 90-94 %
O 89 % eller lägre

O 96,6 % svarade att 
tillgängligheten på HÖS 
är bra alternativt mycket 
bra.

Öka förskrivarnas 
kunskap i webSesam

Genomföra webSesam-utbildningar
O 11 genomförda webSesam-utbildningar
O 5-10 genomförda webSesam-utbildn.
O 0-4 genomförda webSesam-utbildn.

O 9 webSesam-
utbildningar genomfördes 
i kommunerna under 
2019

Genomföra fler 
förskrivarutbildningar 
(projekt 2019)

Mäta antalet förskrivarutbildningar
O > 17 förskrivarutbildningar    
O 17
O < 17 förskrivarutbildningar

O 21 förskrivar-
utbildningar genomfördes 
under 2019

Mäta andel utlevererade begagnade (beg.) 
ID-märkta hjälpmedel
O 55 % eller högre
O 45-54 %
O 44 % eller lägre

O 60 % av alla ID-märkta 
hjälpmedel som 
levererats under 2019 var 
begagnade.

Recirkulation av 
begagnade hjälpmedel

Mäta antal utlevererade begagnade ID-
märkta hjälpmedel
O > 9240 st.         
O Antal utlev. beg. hjälpmedel 2018= 
9239st
O < 9238 st.

O 10 083 av alla ID-
märkta hjälpmedel som 
levererats under 2019 var 
begagnade. 

Utveckling 
All verksamhet på 
samma ställe

Implementering i verksamheten
O Flytt till gemensamma lokaler är klart
O Flytt är påbörjat men inte klart
O Flytt till gemensamma lokaler 
senareläggs

O Flytt till gemensamma 
lokaler genomfört

Öka mängden skänkta 
utrangerade hjälpmedel

Mäta antal skänkta hjälpmedel, jfr m. -18
O > 385 st.     
O Antal skänkta hjälpmedel 2018 = 384st
O < 383 st. 

O 443 utrangerade 
hjälpmedel har skänkts till 
biståndsorganisationer 
under 2019.

Medarbetare 
Nöjda medarbetare 
med god hälsa

Handlingsplan till tre utvecklingsområden
O Handlingsplan genomförd för tre 
utvecklingsområden
O Handlingsplan genomförd för 1-2 
utvecklingsområden
O Handlingsplan ej påbörjad 

O Handlingsplan 
genomförd för 1-2 
utvecklingsområden
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Kabelvägen 17 Utfärdare: Ingrid Magnusson
291 62 Kristianstad Status: U
Tel 044-13 42 45 Datum: 2020-01-27
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Mätning differens på all inventering 
O < 656 tkr
O 2018 års inventeringsdifferens=655 tkr
O > 654 tkr

O 2019 års 
inventeringsdifferens blev 
876 tkr 

Ekonomi 

Korrekta lagersaldon

Mätning differens på all inventering under 
respektive år (antal/kvantitet)
O < 2174 st.
O 2018 års inventeringsdifferens = 2173 st.
O > 2172 st.

O 2019 års 
inventeringsdifferens blev 
2424 st.
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HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE
Uppföljning per december (31/12 2019)

Hjälpmedelschef:
Ingrid Magnusson

Måluppfyllelse i perspektiven
 

Medborgare:

1. 1. Nöjda kunder
I oktober 2019 genomfördes en kundenkät som skickades ut till samtliga förskrivare i 
de 11 samverkande kommunerna. Svarsfrekvensen var 66 %. På frågan om ”Hur nöjd 
man är med verksamheten på HÖS” så har HÖS en kundnöjdhetsgrad på 99,3 % 
(jämfört med 99,2 % i jämförelse med mätningen 2017). 

64 % har svarat att man är ”Mycket nöjd” och 35 % att man är ”Nöjd” med 
verksamheten på HÖS. 0,7 % har svarat att man är ”Mindre nöjd/missnöjd”. 98,6 % 
ansåg att man får den hjälp och service som man förväntar sig.

Sammanfattningsvis fick HÖS bra omdömen inom följande områden:
 Bemötande från samtliga personalkategorier
 Tillgänglighet när det gäller tekniker, lager- och administrativ personal
 Väntetid för att få tjänster utförda av tekniker (både i brukarens hem och på 

HÖS)
 Informationsgivning via WebSesam eller HÖS-bladet
 Leveranser från HÖS

De förbättringsområden som kan noteras från kundundersökningen är:
 Tillgänglighet när det gäller hjälpmedelskonsulenter (10  % svarar att de 

upplever att tillgängligheten till konsulenter är mindre bra)
 Tillgänglighet när det gäller uteservice (4 % svarar att de upplever att 

tillgängligheten till uteservice är mindre bra)
 Väntetid för att boka tid med konsulent för utprovning och tills åtgärd är 

påbörjad 
 Att produkten inte alltid är felfri när den kommer fram (12,7 % anser att det är 

mindre bra)

Alla synpunkter och kommentarer som vi har fått via enkäten kommer vi att jobba 
vidare med. En handlingsplan kommer att tas fram som ska kommuniceras till 
kunderna.

Under 2019 har konsulenterna mätt erbjuden utprovningstid. 78 % av förskrivarna 
erbjöds en utprovningstid inom 30 dagar. Vid de tillfällen det gått längre tid innan 
utprovningen har blivit av har konsulenterna noterat orsaken. Det har t ex kunnat vara 
att förskrivaren inte kunde, att brukaren ställde in, att leverantören inte kunde etc. Om 
man tar bort dessa så har 88 % erbjudits utprovning inom 30 dagar.
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2. Öka förskrivarnas kunskap i webSesam
Under 2019 har 3 st. grundutbildningar i webSesam genomförts på HÖS. Det var fler 
inplanerade men dessa blev inställda pga. att förskrivare som anmält sig inte dök upp. 
Alla nyanställda förskrivare ska gå grundutbildning i webSesam. Konsulent och 
systemadministratör har även genomfört 9 st. webSesam-utbildningar ute i 
kommunerna, där samtliga förskrivare deltagit. 

3. Genomföra fler förskrivarutbildningar 
Under 2019 har vi påbörjat ett utbildningsprojekt. Projektet innebär att HÖS 
hjälpmedelskonsulenter ska hålla i fler förskrivarutbildningar. Under 2019 har vi 
planerat in 24 utbildningar. Tidigare år har hjälpmedelskonsulenter också genomfört 
utbildningar, men då bara enstaka per år. Nytt i projektet är också att kommunerna 
delas upp i två olika grupper, en norra respektive södra, där utbildningar för de norra 
kommunerna genomförs på HÖS i Kristianstad och för de södra i Tomelilla. Målet med 
uppdelningen är att underlätta för förskrivare i de södra kommunerna att delta i 
utbildningar. Hjälpmedelskonsulenterna har utformat utbildningarna efter vad som 
anses behövas i förskrivarnas arbete. De utbildningar som hålls är: ”Funktionell 
sittanalys”, ”Sittdynor”, ”Kognition”, ”Lyftar och lyftselar”, ”Manuella förflyttningar” 
och ”Att tänka på vid utprovning av rullstol”. Totalt har 24 av dessa utbildningar 
planerats in. 2 st. har behövt ställas in pga. ombyggnad på HÖS. 1st har behövt ställas 
in pga. för få anmälda. På de 21 utbildningar som genomförts har det funnits 250 st. 
utbildningsplatser. Av 250 platser har 220 förskrivare anmält sig. Totalt antal deltagare 
på utbildningarna har varit 205 st. Utbildningarna har utvärderats av deltagarna utifrån 
följande kategorier: helhetsintryck, utbildare och innehåll. Majoriteten av deltagarna 
har skattat högsta betyg inom alla kategorier.

4. Recirkulation av begagnade hjälpmedel
Vi har under 2019 fortsatt med att ta ut listor på ID-märkta hjälpmedel som inte är 
synliga i WebSesam men som finns på lager. Hjälpmedelskonsulenter ansvarar för att 
de läggs in i ersättningsgrupper i WebSesam. Information ges på HÖS ledningsgrupp 
vid ”anhopning” av begagnade hjälpmedel, varvid ledningsgruppens ledamöter påtalar 
detta för förskrivare. Information ges även till förskrivarna via HÖS-bladet.

Vid uppföljning av recirkulation av begagnade hjälpmedel görs dels mätning i kronor 
och dels mätning av antal. Av HÖS kommuners totala hjälpmedelsinköp (mätning i 
kronor) under 2019 avser 34 % begagnade hjälpmedel och tillbehör (33 %, 2018). Av 
alla ID-märkta hjälpmedel som levererats från HÖS 2019 (mätning av antal) var 60 % 
begagnade (55 %, 2018).

Utveckling:

1. All verksamhet på samma ställe
Sedan 2014 har HÖS verksamhet på två adresser, Kabelvägen 17 och 11. Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd har i styrkort 2016, 2017 och 2018 gett HÖS i uppdrag att utreda 
HÖS lokaler i syfte att lokalisera all verksamhet på samma ställe. Syftet är en mer 
kostnadseffektiv användning av HÖS resurser med ett lager (istället för två), en 
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godsmottagning, en returmottagning, en rekondavdelning osv. Arbetet har inneburit 
översyn av flöden och arbetsuppgifter, verksamhetens lokaler, fysisk arbetsmiljö, 
psykosocial arbetsmiljö samt miljöaspekter.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd tog i december 2018 beslut att ge C4 Teknik i 
uppdrag att teckna hyresavtal på hela fastigheten på Kabelvägen 17, när hyresavtalet 
på Kabelvägen 11 gick ut 2019-07-31. Samtidigt godkände nämnden kostnader i 
samband med ombyggnad på Kabelvägen 17 i enlighet med beskrivning i etapp 1.

Vecka 6 påbörjades ombyggnaden på Kabelvägen 17 i de lokaler som HÖS övertagit 
av daglig verksamhet i Kristianstads kommun. Inför ombyggnaden hade både 
byggfirman och verksamheten tagit fram tidsplaner inför ombyggnad/flytt av all 
verksamhet på Kabelvägen 11 till 17. Veckovis hölls byggmöten med byggfirman för 
avstämning av tidsplanerna.

Asfaltgolvet började grävas upp i den nya rekonditioneringsavdelningen, vecka 11. 
Byggfirman använde en dieseldriven grävmaskin vilket gjorde att det kom in 
dieselångor och ett svart stoft i HÖS lokaler. I samråd med arbetsmiljöingenjör, 
huvudskyddsombud och fastighetsförvaltare beslutades om att ingen personal skulle 
vara på Kabelvägen 17 när asfaltsborttagningen pågick.

Ombyggnaden av lokalerna tog ca 4 månader och var klar i början av juli. Då var 
förändring av godsmottagning och returmottagning genomförd och den nya 
avdelningen för rekonditioneringen stod klar. Loftgång och ny sluss vid 
godsmottagningen har byggts. All sänghantering inryms i de befintliga lokalerna och 
kontor för uteservice har inrättats. Verksamheten flyttades successivt och i juli 
lämnades lokalerna på Kabelvägen 11. 

2. Öka mängden skänkta utrangerade hjälpmedel
HÖS har sedan 2011 avtal med en biståndsorganisation om att skänka utrangerade 
hjälpmedel till dem. 2018 kom förfrågan från ytterligare en biståndsorganisation och 
avtal slöts även med dem. I samband med det nya avtalet beslutades att uppföljning 
skulle ske mer kontinuerligt och statistik tas numera fram i verksamhetssystemet 
Sesam. Mätning visar att 443 hjälpmedel har skänkts till biståndsorganisationer under 
2019, jämfört med 384 st. under 2018. Främst är det utrangerade rollatorer, rullstolar 
och vårdsängar som skänks.

Medarbetare:

1. Nöjda medarbetare med god hälsa
Antal tillsvidareanställda på HÖS är 43 personer, medelåldern är 44,8 år och den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden är 100 %.

Kristianstads kommun erbjöd 2019 alla medarbetare en ekonomisk friskvårdssubvention om 
1000 kronor/år. På HÖS har 22 medarbetare fått utbetalt friskvårdssubventionen (jämfört med 
18 personer 2018). Det innebär att 51,2 % av medarbetarna (43 tillsvidareanställda) har nyttjat 
friskvårdsubventionen jämfört med 40,9 % 2018 (44 tillsvidareanställda). 
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Genomsnittliga korttidssjukfrånvaron (0-14 dagar) har ökat med 1,4 dagar/anställd under 2019 
jämfört med året innan. 2019 var korttidssjukfrånvaron 7,2 dagar/anställd jämfört med 5,8 
dagar/anställd 2018. Sjukfrånvaron mellan 15-90 dagar har ökat med 2,1 dagar/anställd, även 
sjukfrånvaron mer än 90 dagar har ökat, med 11,9 dagar/anställd. Totalt har sjukfrånvaron ökat 
med 15,3 dagar dagar/anställd jämfört med 2018.

Frisktalet (medarbetare med ≤5 sjukdagar under året) har minskat från 56,8 % till 
48,8 % av antalet tillsvidareanställda.

Jämförelser med förvaltning:

Index HÖS Omsorgsförvaltningen
Frisktal 48,8 % 48,7%

13 incidenter har rapporterats i Lisa under 2019. Lisa är en förkortning av Lokalt Informations 
System om Arbetsskador samt tillbud som underlättar rapportering av arbetsskada och tillbud 
för chef och medarbetare. Den största skillnaden är att arbetstagaren numera själv kan anmäla 
arbetsskada vilket inte gick i det gamla systemet (då skulle det göras tillsammans med 
arbetsledare). Tre incidenter är fordonsrelaterade, sex incidenter handlar om tillbud med 
personal, tre rör arbetsskador och en rör bristfällig ventilation i utprovningsrum.

Utbildningsbehov identifieras vid medarbetarsamtal och resulterar i en individuell 
utvecklingsplan. En övergripande utbildningsplan togs fram 2019 samt en påbörjad för 2020. 
Exempel på utbildningar som personal deltagit i 2019:

 HLR-utbildning för all personal
 Utbildning i ergonomi för förrådspersonal och hemtransport
 Hjälpmedelskonferens, två personer deltog 
 Diverse leverantörsutbildningar för tekniker
 Truckutbildning
 YKB-utbildning för lastbilschaufförer

Efter genomförd analys av resultatet från medarbetarenkäten 2018 prioriterades tre 
utvecklingsområden som vi har arbetat vidare med under 2019. Dessa var: 
”Ledarskap/Organisation, ”Arbetsklimat” och ”Frånvaro av trakasserier”.

Ledarskap/Organisation:
Under 2019 har hjälpmedelschef, förvaltningschef och HR-specialist gjort en översyn av 
ledningsorganisationen på HÖS vilket mynnat ut i en förändring avseende ledningsstrukturen. 
Det beslutades att inrätta en enhetschef för enheterna Förråd/Rekond/ Transport/ Uteservice/ 
Hemtransport, där ansvar för verksamhetsutveckling, personalansvar för 26 medarbetare, 
arbetsmiljö och ekonomi ingår. Enhetschefen ska driva och utveckla verksamheten i 
samverkan med övrig verksamhet samt ingå i HÖS ledningsgrupp som leds av 
hjälpmedelschefen. I uppdraget ingår att vara ställföreträdare för hjälpmedelschef och delta på 
nämndsmöten.

Syftet med förändringen är att uppnå en verksamhet med en hållbar struktur med rimlig 
arbetsbelastning för ledningsfunktionerna över tid. Införande av enhetschefstjänst för 
Förråd/Rekond/Transport/Uteservice/Hemtransport medför ett nära ledarskap där och en 
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kvalitetshöjning av verksamheten genom att tillsammans med medarbetarna ansvara för och 
utveckla att planering, logistik och transporter bedrivs på bästa möjliga sätt.
De två arbetsledarna får ett förändrat uppdrag, de ska leda enheterna operativt, dvs. ansvara för 
den dagliga personalledningen och den dagliga planeringen av verksamheten. Alla ledigheter 
går via arbetsledare. Viss administration samt delegerade arbetsmiljöuppgifter främst avseende 
fysisk arbetsmiljö ingår. Dessa tjänster finns idag, uppdragen förändras med även operativt 
arbete på ca 25 % för att hantera korttidsfrånvaro.

Under 2019 har arbetsledare och hjälpmedelschef gått utbildningar i Kristianstads kommuns 
ledarutvecklingsprogram. Arbetsledarna har anmält sig till ledarskapsprogrammet, bl.a. ”Jag 
som ledare” samt ”Ta tillvara och utveckla medarbetare” och ”Kommunikation och 
förhållningssätt”. Hjälpmedelschef har gått utbildning ”Leda chefer”.

”Infobladet HÖS” – ett nyhetsbrev som skickas ut personalen varannan vecka har återuppstått 
under 2019. Syftet har varit att all personal får samma information samtidigt istället för via 
olika informationskanaler såsom muntligt efter möten och via mail.

När det gäller tydlig organisation har det på APT under året tydliggjorts angående HÖS 
uppdrag, t ex vilka som är våra kunder och hur organisationen ser ut med en politisk nämnd 
och en ledningsgrupp. Förvaltningschef har även deltagit på APT och informerat om 
förvaltningsledningen. 

Arbetsklimat:
Varje grupp har arbetat vidare och bestämt vad man behöver lägga fokus på. Grupperna har 
kommit olika långt i arbetet, två av grupperna har använt ett verktyg som heter ”Visuell 
dialog”, där även HR-specialister deltog och gav stöd.

På APT under 2019 har ett tema varit att ta fram en ”Hälsoduk”. Arbetet har letts av 
hjälpmedelschef och hälsoombud och syftet har varit att ta ha dialoger om hälsofrämjande 
förhållningssätt på HÖS. Det har innefattat grupparbeten med frågor som: ”Vad är hälsa för 
mig”, ”Vilka friskfaktorer har vi på vår arbetsplats”, ”Vad är viktigast för att uppnå en god 
arbetsmiljö”, ”Hur vill vi ha det på arbetsplatsen”, ”Hur ser arbetsplatsen ut hos oss idag” samt 
till slut ”Mål och aktivitet”, dvs. vad det ska arbetas vidare med. Hälsoduken är utformad som 
en tavla och är uppsatt i personalrummet.

Frånvaro av trakasserier:
På APT i maj hade vi en genomgång av Kristianstads kommuns riktlinjer för kränkande 
särbehandling i syfte att medarbetarna ska känna till vad som gäller vid kränkande attityder och 
trakasserier. Om man upplever sig vara utsatt påtalades vikten av att ta upp med chef eller HR-
funktion, skyddsombud/facklig företrädare eller Arbetsmiljöenheten. Vi har därefter fortsatt 
arbeta med förhållningssätt och bemötande personalen emellan, dels på APT och dels i 
enskilda samtal vid behov. Ny mätning av medarbetarnas upplevelse av frånvaro av 
trakasserier görs via medarbetarenkät 2020.
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 Bilaga 3, Sida 6 av 6

Kabelvägen 17 Utfärdare: Ingrid Magnusson
291 62 Kristianstad Datum: 2020-01-27
Tel 044-13 42 45 
Fax 044-12 37 04

Ekonomi:

1. Korrekta lagersaldon
Uppföljning av lagersaldofel görs frekvent och vi arbetar med prognosuppdatering i Sesam. 
För att säkerställa en bättre balans på hur mycket som köps in av lagervaror beräknas 
inköpskvantiteten i Sesam utifrån behovet. Målet är att minska antalet artiklar som blir 
hyllvärmare och samtidigt justera inköpen i takt med att förbrukning ökar/minskar. 
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Bilaga 4

1/2

HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE
ÅRSBOKSLUT 2019, tkr

DRIFTSVERKSAMHET Budget Redovisat Diff

Intäkter 20 837 20 972 135

Personalkostnader -14 773 -14 764 9

Lokalhyra -2 290 -2 186 104

Övr kostnader -3 425 -3 802 -377

Finansiella kostnader -349 -316 33

S:a kostnader -20 837 -21 069 -232

Resultat 0 -96 -96

UTESERVICEVERKSAMHET Budget Redovisat Diff 

Intäkter 3 865 3 835 -30

Personalkostnader -3 134 -3 083 51

Övr kostnader -731 -625 106

Finansiella kostnader 0 0 0

S:a kostnader -3 865 -3 708 157

Resultat 0 128 128

TRANSPORTVERKSAMHET Budget Redovisat Diff

Intäkter 872 895 23

Personalkostnader -494 -503 -9

Övr kostnader -278 -249 29

Finansiella kostnader -100 -5 95

S:a kostnader -872 -757 115

Resultat 0 138 138

HEMTRANSPORT Budget Redovisat Diff

Intäkter 3 053 2 835 -218

Personalkostnader -2 462 -2 363 99

Övr kostnader -530 -421 109

Finansiella kostnader -61 -61 0

S:a kostnader -3 053 -2 844 209

Resultat 0 -10 -10

SESAM, lagerekonomi

Hjälpmedelsförsäljning 54 741

Lager/varukostnad -54 454

Resultat 287

TOT RESULTAT, tkr 446

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2020-01-22
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Bilaga 4

2/2

INVESTERINGSKOSTNADER 2019, tkr

Budget, 

inköp

Redovisat,

inköp

1 st industritvättmaskin+ 1 st torktumlare 196 114

1 st industritvättmaskin+ 1 st torkskåp 0 129

Ångtvätt 0 11

Lyftbord, 2 st 0 26

Fräs, verkstad inne, 36 tkr 36 33

Kompressor 30 0

Karmstolar och möbler till väntrum 53 0

Bits till utprovningsrum 20 35

12 st klädskåp 50 20

Målarskåp, verkstad inne 46 48

Lagerhyllor förråd 45 57

Lastburar 30 17

Lastbil 1 200 0

Summa investeringar 1 706 490

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2020-01-22
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Bilaga 5
1/1

Uppföljning verksamheten för hemtransport, 2019

Fakturerat, 2018-2019

Kommun Fakturerat 2019 Fakturerat 2018
Sjöbo 166 288,00 kr                     183 535,00 kr

Skurup 131 360,00 kr                     146 450,00 kr

Ystad 326 050,00 kr                     330 937,00 kr

Kristianstad 851 847,00 kr                     833 145,00 kr

Simrishamn 311 110,00 kr                     351 835,00 kr

Tomelilla 122 370,00 kr                     140 085,00 kr

Bromölla 188 555,00 kr                     157 765,00 kr

Osby 105 397,00 kr                     116 740,00 kr

Hässleholm 369 242,00 kr                     351 750,00 kr

Ö Göinge 112 825,00 kr                     121 625,00 kr

Hörby 149 705,00 kr                     34 385,00 kr fr o m 2018-10-01

 Totalt 2 834 749,00 kr           2 768 252,00 kr

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2019

antal hemleveranser antal hämtningar varav sängar

levererade hämtade

Kommun normal snabb normal snabb normal snabb normal snabb
Sjöbo 45 15 61 0 31 13 50 0

Skurup 18 15 44 5 17 12 29 5

Ystad 77 35 91 7 46 33 85 7

Kristianstad 140 106 241 21 100 84 229 18

Simrishamn 127 28 89 3 57 23 67 3

Tomelilla 34 13 35 0 36 12 36 0

Bromölla 51 23 47 4 41 20 47 4

Osby 28 12 29 0 24 9 28 0

Hässleholm 77 47 113 0 76 41 111 0

Ö Göinge 30 16 30 0 27 15 27 0

Hörby 35 24 43 1 31 23 41 1

 Totalt 662 334 823 41 486 285 750 38

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2018

antal hemleveranser antal hämtningar varav sängar

levererade hämtade

Kommun normal snabb normal snabb normal snabb normal snabb
Sjöbo 59 14 85 3 42 9 45 3

Skurup 26 24 40 6 25 22 38 5

Ystad 85 33 111 5 54 26 75 5

Kristianstad 156 103 215 32 121 81 171 27

Simrishamn 139 16 92 6 85 14 80 6

Tomelilla 31 15 46 2 25 14 42 2

Bromölla 39 17 44 1 29 15 42 1

Osby 29 13 35 1 33 12 35 1

Hässleholm 73 47 107 4 69 45 105 3

Ö Göinge 31 11 45 3 22 8 43 3

Hörby 10 3 12 0 11 3 9 0 fr o m 2018-10-01

 Totalt 678 296 832 63 516 249 685 56

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2020-01-20
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Bilaga 6
1/1

Fördelning av resultat 2019

Kommun

HÖS drift + uteservice + 

hemtransport Transport (HÖS lastbil)

Att kreditera per 

kommun

Osby 14 010,32 kr                     8 851,86 kr                       22 862,18 kr                     

Hörby 16 554,48 kr                     10 459,29 kr                     27 013,77 kr                     

Östra Göinge 15 746,94 kr                     9 949,08 kr                       25 696,02 kr                     

Hässleholm 55 110,07 kr                     34 819,10 kr                     89 929,18 kr                     

Kristianstad 89 651,24 kr                     -  kr                                89 651,24 kr                     

Bromölla 13 580,13 kr                     8 580,06 kr                       22 160,19 kr                     

Tomelilla 14 276,68 kr                     9 020,15 kr                       23 296,83 kr                     

Simrishamn 20 417,75 kr                     12 900,14 kr                     33 317,90 kr                     

Ystad 31 896,60 kr                     20 152,59 kr                     52 049,19 kr                     

Sjöbo 20 259,21 kr                     12 799,97 kr                     33 059,18 kr                     

Skurup 16 635,87 kr                     10 510,71 kr                     27 146,58 kr                     

Summa 308 139,29 kr                   138 042,96 kr                   446 182,25 kr                   

HÖS drift=   190 441,73
Uteservice=        127 510,81
Hemtransport= - 9 813,25
Resultat=             308 139,29

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2020-01-22
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2019

Justerandes sign

Kf § 88 Dnr KS 2019/108

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - Östra 
Skånes Hjälpmedelsnämnd

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning 
för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2018 samt att 2018 års resultat 
fördelas enligt avtal. Nämnden och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Jäv
Ida Bornlykke (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet. 

Ärendebeskrivning
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har överlämnat sin årsrapport inklusive 
bilagor för verksamhetsåret 2018. Resultatet blev ett överskott på ca 2 mnkr. 
Ca 100 tkr krediteras Tomelilla kommun enligt bilaga 7. Även 
granskningsrapporten är överlämnad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning 
för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2018 samt att 2018 års resultat 
fördelas enligt avtal. Nämnden och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 90/2019, handlingsid: Ks 2019.2216.
Beslut Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd om bokslut 2018, handlingsid: Ks 
2019.1459.
Bil 1a-1c Statistik inköp-försäljning 2017, handlingsid: Ks 2019.1460.
Bilaga 2 - Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, handlingsid: Ks 
2019.1461.
Bil 3 Måluppfyllelse i Styrkortsperspektiv, handlingsid: Ks 2019.1462.
Bil 4 Årsbokslut 2018, handlingsid: Ks 2019.1464.
Bil 5 Uppföljning verksamheten för hemtransport, handlingsid: Ks 
2019.1465.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2019

Justerandes sign

§ 88 forts.

Bil 6 Återvinning 2018, handlingsid: Ks 2019.1466.
Bil 7 Fördelning av resultat 2018, handlingsid: Ks 2019.1467.
Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2018, handlingsid: Ks 
2019.1726.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2019:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning 
för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2018 samt att 2018 års resultat 
fördelas enligt avtal. Nämnden och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Kommunstyrelsen § 90/2019:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning 
för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd för 2018 samt att 2018 års resultat 
fördelas enligt avtal. Nämnden och de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
_________

Beslutet skickas till:
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
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  2020-04-01 
  

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: 
Finjagatan 44 Finjagatan 44 0451-38 85 80 kontakt@avmediaskane.se  
281 51  HÄSSLEHOLM    
   

 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 
    
 
Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: 
 
 att överlämna årsredovisning för år 2019 till 
 respektive fullmäktige i medlemskommunerna. 
 

att överlämna revisionsberättelse och granskningsrapport till 
respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att 
dessa beviljar 

 direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
 
Kommunalförbundet AV Media Skåne hemställer om svar enligt ovan angående 
ansvarsfrihet senast 2020-06-30. 
 
Bifogat finns: 
 

• Protokoll för direktionsmöte 2020-03-09  
(med bilaga 1: Korrigerad budget, bilaga 2: Skillnader i budgetarna, bilaga 3: 
Årsredovisning 2019, Bokslut 2019-12-31/Statistik 2019) 
 

• Revisionsberättelse för år 2019 
 

• Granskningsrapport 2019 
 

 
 
Sven-Ingvar Borgquist, 
Ordförande 

 
   

 
eu 

 
 

Mikael Lindén, 
Verksamhetschef 
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Kommunalförbundet
AV Media Skåne
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2019

Thomas Hallberg Sara Kristiansson
Auktoriserad revisor | Certifierad kommunal yrkesrevisor Revisor
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Page 2

Inledning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat
Kommunalförbundet AV Media Skånes årsbokslut och årsredovisning
per 2019-12-31.
Syftet med granskningen är att bedöma om de av direktionen antagna
finansiella målen uppnåtts, bedöma om verksamheten drivits så att
direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk
hushållning för verksamheterna uppnåtts, bedöma om balanskravet har
uppnåtts samt bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt god
sed för kommunal verksamhet och därmed ger en rättvisande bild över
resultat och ställning
Rapporten innefattar väsentliga iakttagelser och sammanfattande
bedömningar.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Metod och avgränsningar

Riskbedömningen är central i vår metod. Kombinationen av inneboende
risk, kontrollrisk och revisionsrisk utgör grunden för vår bedömning av
erforderliga granskningsinsatser såväl vad avser art som omfattning.

Granskningen bygger huvudsakligen på intervjuer samt genomgång och
avstämning av balansräkningens väsentligaste poster samt analytisk
granskning av väsentliga förändringar i balansräkningen jämfört med
föregående årsbokslut och delårsbokslut samt helårsprognos.
Uppföljning har gjorts av processen för framtagandet av bokslutet.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Lag om kommunal bokföring och
redovisning (2018:597)
► Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunal bokföring och

redovisning.
► Syftet med utredningen var att komma med förslag på en mer

rättvisande redovisning, ökad insyn och ökad jämförbarhet.
► Lagen innebär att kommunernas årsredovisning får fler delar.
► Den nya kommunala redovisningslagen medför vissa förändrade

värderingsregler:
► Exempelvis ska huvudregeln vara att finansiella instrument som

innehas för att ge avkastning eller värdestegring ska värderas till
verkligt värde.

► Balanskravsutredningen utökas. Orealiserade vinster i värdepapper
ska inte beaktas vid beräkning av årets resultat.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Rättvisande räkenskaper

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019

Bokslutsprocessen
Årsbokslutet var inte komplett vid granskningstidpunkten och det finns
fortfarande förbättringspotential med att få fram en slutlig
årsredovisning. Årsbokslutet upprättas av Kommunförbundet Skåne och
årsredovisningen upprättas delvis tillsammans med förbundet.

Redovisningsprinciper mm
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god
kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen
bland annat vad gäller periodiseringsprinciper och ny redovisningslag-
stiftning samt nya rekommendationer från (RKR) Rådet för kommunal
redovisning.
Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen
av resultat- och balansräkningen. Inga väsentliga noteringar har
framkommit under revisionen.
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Resultat för 2019 jämfört med föregående år

► Årets resultat i förhållande till föregående års justerade resultat är 334tkr
lägre.

► Omsättningen ligger 544tkr lägre 2019 eftersom förbundet upphörde med
försäljning och upphandlingsdelar av IT från juni 2018. Sedan har
verksamhetens kostnader minskat i motsvarande omfattning. F.å låg det en
uppsägningslön på ca 0,5 mnkr som inte finns detta år.

► Finansiella poster har försämrats i förhållande till föregående år med
771tkr, vilket beror på orealiserad värdeförändring på kapitalplaceringar. I
det justerade resultatet från f.å, som jämförelsetal förändrats, blev det en
värdeökning med 779tkr.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019

INFOGA BILD

Beloppp i tkr

Utfall i år
Utfall f år

justerat Utfall f år Förändring
Verksamhetens intäkter 10874 11418 11418 -544
Verksamhetens kostnader -10618 -11599 -11599 981
Verksamhetens nettokostnader 256 -181 -181 437
Finansiella poster 8 779 0 -771
Årets resultat 264 598 -181 -334
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God redovisningssed

► Immateriella tillgångar
► Fr o m 2017 redovisar förbundet filmlicenser som en immateriell tillgång.

Tidigare redovisades dessa som en kostnad direkt i resultaträkningen.
Tillgångarna skrivs av under nyttjandeperioden. Ingen förändring har skett
under 2019.

► Kundfordringar
► Bedömning har skett avseende osäkra kundfordringar per 2019-12-31.

Fordringar som äldre än sex månader reserveras som osäkra i sin helhet.
Ingen sådan reservering bedöms nödvändig i årsbokslutet 2019-12-31.

► Kassa och bank
► I balansposten kassa, bank ingår det placeringar i fonder vilket har redo-

visats enligt verkligt värde fr om 2019-01-01 enligt ny redovisningslag-
stiftning. Detta innebär att det finns en orealiserad värdeförändring under
2019 uppgående till 10tkr och vid omräkning av jämförelsetal för samma
period f.å har det skett en värdeförändring om 779tkr i resultaträkningen.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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God redovisningssed forts

► Pensioner
► Pensionsreserv ligger i en pensionsstiftelse. AV Media Skåne har i

årsredovisningen per 2019-12-31 upplyst om en tillgång i
Pensionsstiftelsen på 4 601 260 kr samt en pensionsreserv enligt KPA på 1
580 000 kr. Tillgångsposten är avstämd mot underlag från SKR och
pensionsreserven är avstämd mot underlag från KPA.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019

788



Page 9

Uppföljning av mål för god ekonomisk
hushållning
Direktionen skall fastställa mål för god ekonomisk hushållning och
uppföljning av dessa mål skall göras i delårsrapport och i
årsredovisning. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både
finansiella mål samt verksamhetsmål och det är endast av direktionen
fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är
obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut.
Därefter skall revisorerna på basis av kommunalförbundets utvärdering
samt sin granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma
uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Även kravet på balans
mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgat. Avstämning
av balanskravet skall göras i delårsrapport och årsredovisning.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019

789



Page 10

Bedömning

► AV Media redogör för följande verksamhetsmål:

► AV Media Skåne skall utveckla utbudet av utbildningar i programmering samt vidareutveckla
MakerBox. Målet bedöms vara uppfyllt.

► AV Media Skåne skall vidareutveckla verksamhetsområdet film med utbildningar i hur man
skapar film samt att hur använder man filmen mer pedagogiskt i undervisningen (analys av
film). Målet bedöms vara uppfyllt.

► AV Media Skåne skall öka och utveckla förståelsen för Läshörnan genom att alla 16
kommuner går in i pilotprojekt ”Läshörnan”. Målet bedöms uppfyllas enligt förbundet men det
framgår inte om alla 16 kommuner gått in i projektet.

► AV Media Skåne skall under året skriva om samverkansavtalen med avtalskommuner och
enskilda skolor i syfte att förtydliga skrivningen avseende samverkan. Målet bedöms uppfyllt
eftersom interimsavtal är tecknade.

► AV Media redogör för följande finansiella mål:
► Soliditet ska ej understiga 6 000 000 SEK.
► Likviditet ska ej understiga 2 000 000 SEK.
► Målen bedöms vara uppfyllda.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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Bedömning forts

► AV Media bedömer att målet som säger att verksamheten ska kännetecknas av god ekonomisk
hushållning är uppfyllt. Målet bedöms vara uppfyllt eftersom merparten av verksamhetsmålen är
uppfyllda och båda de finansiella målen är uppfyllda.

► Balanskravet bedöms uppfyllas eftersom ett överskott redovisas och det bedöms inte finnas några
väsentliga justeringsposter att beakta som påverkar balanskravet så att det blir negativt.
Återställning har skett av tidigare års underskott.

► Avstämning av balanskravet görs i årsredovisningen.
► Sammanfattande bedömning

► Efter granskningen av årsredovisningen för 2019 är det revisionens uppfattning
► att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed
► att årets balanskrav är uppfyllt
► att föregående års negativa balanskravsresultat har återställts i sin helhet 2019-12-31.

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2019
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2019

Justerandes sign

Kf § 63 Dnr KS 2018/342

Årsredovisning för 2018 samt delårsrapporter - AV 
Media Skåne

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne samt att bevilja direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet AV Media Skåne har avgett årsredovisning för 2018. 
Resultatet var minus 181 tkr för året.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne samt att bevilja direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 66/2019, handlingsid: Ks 2019.1844.
Årsredovisning 2018 AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2019.1332. 
Granskning av årsbokslut 2018 AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2019.1333.
Revisionsberättelse 2018 AV Media Skåne, handlingsid: Ks 2019.1334.
Kommunfullmäktige § 10/2018, handlingsid: Ks 2018.4388.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 98/2019:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne samt att bevilja direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2019

Justerandes sign

Kf § 63 forts.

Kommunstyrelsen § 66/2019:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet AV Media Skåne samt att bevilja direktionen och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
_________

Beslutet skickas till:
AV Media Skåne
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och Kommun invest Fastighets AB. Årsredovisningen för Kommun invest i Sverige AB (publ) finns på kommuninvest.se
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Tillsammans för  
bättre villkor

Kommun invests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv 
finansiering till sina medlemmar och  kunder – svenska  

kommuner, regioner,  kommunala bolag och  
andra kommunala aktörer. 

Grundidé
Tillsammans lånar kommuner och  

regioner tryggare och  billigare än var och en 
för sig. Tillsammans kan  kommun sektorn också 

öka sin kompetens inom finansförvaltning.

278
+ 12

Kommun invest ägs av 278 kommuner  
och 12 regioner.

407  
Mdkr

Utlåningen till medlemmarna uppgick till 
407 mdkr vid utgången av 2019.

Kommun invest i Sverige 
AB har högsta möjliga 

 kredit betyg, AAA/Aaa, 
och stabila utsikter.

Gröna lån
Gröna lån  

introducerades 2015  
för finansiering av miljö- 

och klimatrelaterade 
investeringar. Sedan 

 lanseringen har volymen 
Gröna lån ökat till 

63  miljarder kronor.Organisation  
med tydlig  

rollfördelning
Kommun invest består av två delar.  
Kommun invest ekonomisk förening 

(Föreningen) och kredit marknadsbolaget  
Kommun invest i Sverige AB (Bolaget). 

Kommun invest ekonomisk förening
Administrerar medlemskap  

och solidarisk borgen. 

Styrelsen består av politiker från  
kommuner och regioner.

Kommun invest i Sverige AB 
Bedriver den finansiella verksamheten  

med  upplåning, likviditetsförvaltning  
och utlåning.

Styrelsen består av personer med  
kompetens inom bland annat offentlig  

förvaltning, kapitalmarknad och 
affärsutveckling.

Vår vision
Kommun invest ska vara världens bästa 

organisation för kommunal finansförvaltning. 
Vi finansierar de svenska lokala och regionala 
sektorernas utveckling och investeringar för 

ett gott och hållbart samhälle.

Start 1986 
Sedan starten 1986 har Kommun invest   
bidragit till att sänka kommun sektorns 

upplåningskostnader med mång miljard belopp.  
Det har i slut änden gynnat  medborgarna som  
fått ta del av en förbättrad samhälls service  

på både lokal och regional nivå.

AAA

Aaa
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Utlåningen passerade 400 mdkr 
Under 2019 passerade Kommuninvests utlåning 400 mdkr. Utlåningen  
ökade både till större och mindre kommuner, samt både till kommuner med och 
utan egna marknadsprogram. Ökningen är störst bland kommuner med egna 
marknadsprogram, vilket kan tolkas som att Kommuninvests prissättning varit 
attraktiv. Under 2019 bedöms sektorns skuld ökat med 9,9 procent, vilket ligger 
över de senaste tio årens genomsnitt på 7,1 procent. Orsaken till den ökade  
upplåningen är ett stort investeringsbehov på grund av bland annat befolk-
ningstillväxt och underhållsbehov. Detta tillsammans med att konjunkturen 
mattas av och ökande kostnaderna i kommunerna ger behov av lånefinansiering 
av investeringar.

Gröna lån når 10 procent av utlåningen
Den starka efterfrågan på Gröna lån fortsatte under 2019. Vid årets slut hade 
volymen beviljade Gröna lån ökat till 63,1 (39,5) mdkr, avseende 346 (232) 
investeringsprojekt i 150 (109) kommuner och regioner. Volymen utbetalda  
Gröna lån ökade till 41,0 (26,2) mdkr, vilket motsvarade 10,1 (7,4) procent  
av Kommuninvests totala utlåning.

Höjt ESG-betyg  
från två institut
Kommuninvest höjde under året sitt så  
kallade ESG-betyg från instituten ISS-
Oekom och Sustainalytics. Betyget från 
ISS-Oekom höjdes med två steg, till B–; 
Sustainalytics gav ett ESG-betyg om  
9.1, i kategorin ”försumbar ESG-risk”. 
Resultaten visar att Kommuninvest anses 
tillhöra den grupp av finansiella institutioner 
vars verksamhet är minst exponerad för 
hållbarhetsrisker.

KI Finans  
utvecklas 
Under året har Kommuninvest fortsatt sitt 
arbete med att förenkla för våra kunder 
genom vidareutveckling av bland annat 
applikationen för signering i KI Finans 
som möjliggör för våra kunder att signera 
låneavtal med mobilt BankID. Tjänsten 
erbjuds nu till samtliga kommuner, regioner 
och helägda bolag. KI Offert, där kunden 
kan begära en digital offertförfrågan från 
Kommuninvest, har under året utvecklats 
vidare i samråd med våra kunder och  
byggts på så förfrågningar nu automatiskt 
registreras i våra interna system och en 
offert skapas baserat på kundens önske-
mål. Fler funktioner, bland dem affärs - 
avslut direkt i KI Finans, utvecklas och  
lanseras under 2020.

Viktiga händelser 
under året

Under 2019 växte Kommuninvests totala utlåning till över  
400 miljarder kronor och andelen Gröna lån fortsatte öka. Tack vare låga  
hållbarhetsrisker i verksamheten fick Kommuninvest höjda ESG-betyg  

från två hållbarhetsutvärderare. Därtill utvecklades KI Finans och  
KI Offert med nya funktioner för att underlätta för kunderna.

Gröna lån har finansierat Svealandstrafikens biogas-bussar
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FLERÅRSÖVERSIKT KOMMUN INVEST-KONCERNEN
2019 2018 2017 2016 2015

Balansomslutning, mdkr 471,3 417,2 357,0 361,7 340,6

Utlåning (redovisat värde), mdkr 408,2 355,7 310,1 277,0 254,4

Årets resultat, mnkr 353,8 718,1 1 075,9 358,8 689,9

Medlemmar, totalt 290 288 288 286 280

varav kommuner 278 277 277 275 272

varav regioner 12 11 11 11 8

Kärnprimärkapitalrelation1, % 128,2 187,7 218,0 106,6 46,2

Primärkapitalrelation2, % 128,2 187,7 218,0 106,6 46,2

Total kapitalrelation3, % 128,2 192,8 231,4 117,6 56,9

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR4, % 1,59 1,74 1,82 1,60 0,90

1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 36–37 och not 2.
2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 36–37 och not 2.
3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 36–37 och not 2.
4) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar). Se vidare sidan 37 och not 2.

Gröna obligationer 8 (5) %

Svenskt  certifikatprogram 1 (1) %

Uridashi 2 (3) %

Bankloan 0 (0) %

Euro-commercial paper 4 (3) %

Private Placements 2 (4) %

Svenskt  
obligationsprogram  

52 (49) %

Benchmarkupplåning,  
övriga valutor  

31 (35) %

UPPLÅNINGSPORTFÖLJ  
PER  PROGRAM

MARKNADS ANDELAR,   
KOMMUNAL  LÅNE FINANSIERING1

Upplåning via  
Kommun invest 

56 (54) %

Bankupplåning  
14 (15) %

Upplåning via 
egna marknads-
program 
30 (31) %

Kommuner2  
43 (41) %

Kommunala 
bostadsföretag 

28 (30) %

Övriga 
 kommunala 
företag  
22 (22) %

Kommunala 
energi företag 
5 (5) %

Regioner  
2 (2) %

UTLÅNINGSPORTFÖLJ 
PER LÅNTAGARKATEGORI

 

1)  Prognos avseende utestående upplåning (siffror inom parentes avser faktisk 
utestående upplåning i enlighet med medlemmarnas egna årsredovisningar 
per 2018-12-31) 

Alla grafer avser 2019-12-31. Siffror inom parentes avser 2018-12-31.

2)  Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till 
kommunala bolag via kommunala internbanker. 
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Kapitalfrågan klar, 
nya utmaningar

Kommunsektorns utmaningar är i politiskt fokus och 
Kommuninvest ska bidra med lösningar inom finansområdet 

genom att till goda villkor hjälpa till med finansieringen av välfärd. 
Äntligen har vi fått klarhet i kapitalfrågan så nu kan 

vi fortsätta utveckla samarbetet. 

Läget i Kommunsektorn 
Tillväxten i svensk ekonomi blev svagare än för-
väntat 2019. Därmed blev också resultaten för 
Sveriges kommuner och regioner lägre 2019 än 
2016–2018. Resultatförsämringen visar att upp-
draget för kommuner och regioner blir allt mer 
krävande. Kommunsektorn står i grunden fort-
farande stark, med inte minst stabila balansräk-
ningar, men står inför en svårare ekonomisk 
period. 

En viktig orsak är att det demografiska 
trycket ökar när andelen äldre och yngre ökar 
snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Det 
resulterar i ökad efterfrågan på välfärdstjänster, 
vilket i sin tur medför ökade kostnader. Därmed 
har kommunsektorns ekonomiska utmaningar 
hamnat i fokus för den nationella politiska 
debatten. Det behövs. 

Vi finansierar investeringarna 
Kommunsektorns behov av investeringar påver-
kas av befolkningstillväxten, kraften i urbanise-
ringen och allt högre krav på social och miljö-
mässig hållbarhet. Vår utlåning till medlem-
marna ökar därför kraftigt. Vår affärsmodell 
där medlemmarna går i solidarisk borgen för 
Kommuninvest möjliggör vårt uppdrag att 
hjälpa medlemmarna att finansiera sina investe-
ringar till så låg kostnad som möjligt. Det har vi 
lyckats väl med. 

Våra mätningar av ägarnas och kundernas 
nöjdhet ger höga resultat och fler och fler söker 
medlemskap i Kommuninvest. Under 2019 har 
Region Blekinge och Ekerö kommun blivit med-
lemmar och vi hälsar dem hjärtligt välkomna! 

Dessutom lånar allt fler av våra medlemmar allt 
mer hos Kommuninvest. Vår marknadsandel hos 
medlemmarna ligger på över 56 procent. 

Äntligen klarhet i kapitalfrågan 
Under 2019 har den genomgripande översyn 
som startade efter finanskrisen resulterat i ett 
nytt EU-regelverk. Besluten innebär att vissa 
offentliga finansiella aktörer som Kommun-
invest omfattas av lägre kapitalkrav än andra 
banker och kreditinstitut. Det ger oss mycket 
goda förutsättningar att även framöver erbjuda 
gynnsamma villkor för kommunernas och regi-
onernas lån. 

Ändå kommer Kommuninvest framöver att 
behöva mer insatskapital i och med att verk-
samheten växer så snabbt. Men nu är det med-
lemmarnas uppgift att avgöra och säkerställa 
kapitalbehovet, utifrån myndigheternas beslut.
Ett omfattande arbete har genomförts inom 
Föreningen och Bolaget för att ge underlag för 
medlemmarnas beslut om kapitalbehovet fram-
över. 

Gröna och sociala investeringar 
Vårt koncept med gröna obligationer och gröna 
lån blir alltmer framgångsrikt. Vi har idag bevil-
jat gröna projekt motsvarande drygt 60 miljar-
der kronor. Vid årsskiftet hade 150 medlemmar 
Gröna lån fördelat på 346 projekt, som står för 
cirka 10 procent av vår totala utlåning. 

Vi har också fått ett viktigt erkännande för 
vårt hållbarhetsarbete genom en hög ESG-rating, 
där oberoende institut utvärderar Kommun-
invests hållbarhetsarbete. Vi vet också att våra 

Det ger oss 
mycket goda 

förutsättningar 
att även fram
över erbjuda 
gynnsamma  

villkor för  
kommunernas 

och regionernas 
lån. 
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medlemmar allt oftare relaterar sin verksamhet 
till de globala hållbarhetsmålen enligt FNs 
Agenda 2030. Vi är glada att kunna hjälpa till 
i kommunsektorns aktiva hållbarhetsarbete. 

Jag vill också informera alla medlemmar om 
att Kommuninvest nu genomför ett utvecklings-
arbete för att ta fram en modell för lån till soci-
alt hållbara investeringar. Tanken bakom sats-
ningen är att utveckla en finansiell produkt som 
kan främja det sociala hållbarhetsarbetet inom 
kommunsektorn. Under 2020 kommer vi att 
presentera resultaten av det arbetet. 

Samarbete ger resultat 
Kommuninvests solidariska modell visar möj-
ligheterna för frivilligt samarbete inom svensk 

kommunsektor. Om vi räknar på vad vi gemen-
samt har sparat av skattebetalarnas pengar 
genom samarbetet på det finansiella området 
handlar det om mångmiljardbelopp som har 
kunnat satsas på välfärden. 

Tack för året som gått med förhoppning om 
lika gott samarbete kommande år!

Kommuninvest ekonomisk förening

Göran Färm
Ordförande
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Effektiv samverkan 
ger goda villkor

Kommunsektorns investeringar fortsätter påverkas av en stark befolknings- 
tillväxt och urbanisering samtidigt som bostäder och fastigheter byggda  
under 1960- och 70-talen kräver omfattande renovering. Utvecklingen  

för Kommuninvest visar att kommuner i samverkan tillsammans  
kan skapa ett effektivt verktyg för goda finansieringsvillkor. 

De ekonomiska utsikterna för 
kommunsektorn försvagades 
under året. Samtidigt står sig 
sektorns balansräkning stark, 
kanske starkare än någonsin 
tidigare. Utmaningarna hopar 
sig i verksamheten, bland 

annat är tillgång till kompetens ett växande 
bekymmer. 

Prognoser pekar på fortsatt ökande investe-
ringar, vilket i kombination med svagare resultat 
förväntas bidra till en ökad kommunal låne- 
skuld. Prioriteringarna mellan olika investeringar 
kommer att bli allt viktigare för att kunna upp-
rätthålla en ekonomi i balans.

Fortsatt ökad efterfrågan på finansiering
Vår bedömning är att sektorn klarar av en 
period med lägre självfinansieringsgrad och 
ökad låneskuld, så länge intäkterna är tillräckliga 
för att täcka driftskostnaderna. Vi bör också 
komma ihåg att samtidigt som låneskulden 
ökar så byggs en betydande tillgångsmassa upp 
i kommuner, regioner och kommunala företag.

Utvecklingen för Kommuninvest har vida 
överträffat våra prognoser. Utlåningstillväxten, 
som uppgick till 15 procent under året, är det 
yttersta beviset på att verktyget Kommuninvest 
fungerar, och att kommuner och regioner till-
sammans kan erhålla bättre och mer effektiv 
upplåning än var och en för sig. 

Effektivitet en ständig strävan
Vår kärnverksamhet handlar om stabil och 
trygg finansiering av medlemmarnas investe-
ringar, till bästa möjliga villkor. God kostnads-

kontroll har hög prioritet. Det är därför till-
fredsställande att 2019 års kraftiga tillväxt i 
affärsvolymer inte har motsvarats av ökade 
kostnader i samma utsträckning, även om  
satsningar inom digitalisering och fortsatt 
omfattande regulatoriska krav fortsätter att 
vara kostnadsdrivande. Sammantaget fortsätter 
förvaltningskostnaderna i relation till affärs-
volym att minska och den övergripande strategin 
om sänkta utlåningsmarginaler ligger fast. 

Trenden att allt fler av Kommuninvests  
medlemmar i princip har all sin upplåning via  
Kommuninvest understryker behovet av att  
vi alltid har tillgång till finansiering. Under  
det gångna året har det inte varit en utmaning  
– geopolitiska händelser har förvånansvärt 
oproblematiskt passerat utan negativ inverkan 
på kapitalmarknader. Centralbankernas arbete 
och strategi med bland annat låga/negativa  
räntor bidrar.

Som ett led i att utveckla vår finansierings-
strategi och säkerställa långsiktigt låga upp-
låningskostnader fattades under året beslut om 
att inkludera euro som strategisk upplånings-
valuta. Detta innebär att Kommuninvests  
strategiska upplåningsmarknader framgent 
inkluderar svenska kronor, dollar och euro,  
vilka tillhör världens mest likvida. 

Kunskap och enkelhet
Den kunskapsinriktade delen av vår affär,  
som handlar om att skickliggöra våra kunder 
och förenkla deras vardag, utgör en liten men  
växande del av verksamheten. Vi har under året, 
i samarbete med ett ledande utbildnings institut, 
utvecklat en spetsutbildning i kommunal eko-

Trenden att allt 
fler medlemmar 
har i princip all 

sin upplåning via 
Kommuninvest 
understryker 
behovet att vi 

alltid har tillgång 
till finansiering.
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Kommun invest ekonomisk förening

Tomas Werngren
Verkställande direktör

nomi med inledningsvis fem deltagande kom-
muner. Vi förväntar oss att fortsätta utveckla 
konceptet. 

Att göra våra tjänster enklare att använda är 
en viktig del av effektiviseringsarbetet. Under 
året har vi introducerat signering av låneavtal 
med Mobilt BankID samt automatiserat proces-
sen för offertförfrågan. Tjänsterna erbjuds inom 
ramen för KI Finans, ett webbaserat verktyg för 
kommunal finansförvaltning som har över 
2 000 användare. KI Finans vidareutvecklas 
kontinuerligt med fler funktioner, i samråd med 
kunder och medlemmar.

För ett gott och hållbart samhälle 
Avslutningsvis känns det bra att konstatera, 
efter ett år där hållbarhetsfrågor blivit allt mer 
centrala, att Kommuninvest har en grundidé 

och vision med tydlig koppling till kommunernas 
övergripande hållbarhetsarbete, inklusive 
Agenda 2030. För att ytterligare synliggöra  
och främja den hållbara omställningen har 
Kommuninvest tillsammans med medlemmar 
och kunder utvecklat en modell för grön finan-
siering som blivit störst i Sverige och rönt  
uppmärksamhet över hela världen. 

För alla de goda prestationerna under året  
vill jag rikta ett stort tack till mina medarbetare. 
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Genom vår utlåning skapar vi förutsättningar för svenska 
kommuner och regioner att göra välfärdsinvesteringar på  
ett kostnadseffektivt sätt. Sedan finanskrisen för tio år sedan 
har Kommun invests andel av kommunsektorns upplåning 
ökat kraftigt och idag står vi för drygt hälften av den totala 
låneskulden. Förklaringen är dels att allt fler kommuner  
och regioner anslutit sig som medlemmar i Kommun invest, 
dels att de nya skärpta regelverken gjort det allt svårare för 
 banker och andra finansinstitut att konkurrera med våra 
 förmånliga kreditvillkor.

1. Upplåning
Kommun invest lånar kontinuerligt upp pengar såväl i  Sverige 
som på den internationella kapitalmarknaden. Kommun-
sektorns inneboende stabilitet i kombination med att våra 
medlemmar åtagit sig att solidariskt garantera Kommun-
invests förpliktelser gör att Kommun invests upplåning 
betraktas som mycket säker. Ur ett kreditriskperspektiv 
betraktas Kommun invests upplåning som likvärdig med 
svenska statens egen upplåning. Den låga risken tillsammans 
med Kommun invests historik och goda rykte på kapital-
marknaden innebär att vi har tillgång till finansiärer som  
i allmänhet lånar ut till oss på goda villkor. För att kunna till-
mötesgå våra medlemmars kreditönskemål även vid osäker-
het på marknaderna håller vi alltid en överlikviditet i reserv.

2. Låneansökan och kreditprövning
När någon av Kommun invests kunder beslutar att låna upp 
pengar till en eller flera investeringar kontaktar kommunen 
eller regionen Kommun invest för att genomföra låneansökan. 
Normalt är vår utlåning inte kopplad till något specifikt 
ändamål och låntagare behöver, i enlighet med den svenska 
principen om lokalt självstyre, inte redovisa vad pengarna 
ska användas till.

Eftersom vi oftast känner våra medlemmar väl sedan 
många år tillbaka har vi i allmänhet god  kunskap om deras 
ekonomiska situation. Kommun invest genomför löpande 

avstämningar för att slå fast kundernas kreditutrymme och 
vid varje enskilt utlåningsbeslut sker en kontroll för att se  
att det beviljade lånet är i linje med kredit utrymmet. Tillsam-
mans finner vi en lösning som både till godoser lånebehovet 
och tar hänsyn till medlemsorganisa tionens totala låneskuld.

3. Gröna lån
Om den investering som kommunen eller regionen lånar 
pengar för att genomföra är förenlig med Sveriges eller regio-
nens miljömål och bidrar till ett mer resurseffektivt och 
klimat tåligt samhälle, har låntagaren möjlighet att ansöka  
om ett så kallat Grönt lån. För att Miljökommittén ska bevilja 
ett Grönt lån måste investeringen motsvara ett antal förutbe-
stämda hållbarhetskriterier och ingå i en av åtta kategorier, 
bland andra i investeringar i förnybar energi, klimat smarta 
byggnader, hållbara transporter och energieffektivisering. 
Den gröna utlåningen finansieras genom att Kommun invest 
ger ut gröna obligationer som är efterfrågade av investerare 
och som uppfyller en rad krav för att få räknas som gröna. 
Läs mer om Kommun invests Gröna lån på sidan 16.

4. Utbetalning av lån
Tack vare att vi känner våra medlemmar väl och har en 
snabb och effektiv kreditprocess, är tiden från första sam-
talet om lånebehovet till dess lånet kan betalas ut kort. Om 
det är ett Grönt lån hanterar vi den extra administration och 
dokumentation som krävs för grön finansiering, till exempel 
den löpande externa granskningen och rapportering till de 
investerare som köpt Kommun invests gröna obligationer.

5–6. Rådgivning och skuldförvaltning i KI Finans
Under hela lånets löptid har låntagaren kontinuerlig kontakt 
med kundansvarig hos oss och tillgång till hela Kommun-
invests samlade expertis. I den webbaserade finansförvalt-
ningstjänsten KI Finans har kundernas ekonomi tjänste-
personer tillgång till transaktionshantering, analys och 
rapportering av skulder och tillgångar.

Så bidrar Kommun invest  
till välfärdsbygget
Kommun invest finansierar drygt hälften av den svenska kommunsektorns investeringar  
i nya bostäder, skolor, äldreboenden, simhallar och andra infrastruktursatsningar.
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1.
Upplåning.

Investeringsbehov
Genom kontinuerlig upplåning på kapitalmarknaden 
har Kommun invest alltid möjlighet att låna ut pengar 
till kommuner och regioner� När en kommun eller 
region har uppskattat kostnaden för investeringen 
görs en ansökan om lån från Kommun invest� Om 
investeringen bidrar till bättre miljö eller klimat kan 
det vara aktuellt med ett Grönt lån�

4.
Utbetalning  

av lån.

5.
Rådgivning. 

KI Finans.

3. 
Grönt lån  

godkänns av  
Miljö kommittén.

2–3.
Dialog med  

kundansvarig om 
låneansökan och 
möjlighet att låna 

grönt.

6. 
Kontinuerlig  

skuld förvaltning  
i KI Finans.
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Så skapar vi hållbara värden
Genom utlåning till kommuner och regioner skapar Kommun invest förutsättningar för 
utbyggnaden av den svenska välfärden, ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin  
och bidrar till ett mer hållbart Sverige.

Kommunerna och regionerna utgör fundamentet i det 
svenska välfärdssamhället. Det är i deras regi som de mest 
centrala samhällstjänsterna, som vård, skola och omsorg, 
möter medborgarna. Kommunerna har också en central roll 
för den grundläggande samhällsinfrastrukturen, i form av 
bostadsbyggande, energiförsörjning, kollektivtrafik, vatten- 
och avloppshantering, avfallshantering och materialåter-
vinning med mera.

Kommunala aktörer är också drivande i det svenska håll-
barhetsarbetet, med högt ställda miljöambitioner och ansvar 
för stadsplanering, lokal infrastruktur och kollektivtrafik. 
Mer än 90 procent av kommunerna har fastställt egna miljö-
mål eller anslutit sig till nationella eller regionala mål. Inte 
sällan siktar dessa högre än det nationella målet om ett fossil-
fritt Sverige till år 2045.

Direkt värdeskapande
I rollen som den i särklass största kreditgivaren till den 
svenska kommunsektorn bidrar Kommun invest till att skapa 
både direkta och indirekta värden. Viktigast av de direkta 
värdena är att den kostnadseffektiva utlåning som vi till-
handa håller skapar ekonomisk stabilitet i kommuner och 
regioner. Vår utlåning gör det möjligt att genomföra nöd-
vändiga välfärds- och hållbarhetsinvesteringar – och i större 
utsträckning eller i snabbare takt än som varit möjligt om 
krediterna hade varit dyrare. Vi erbjuder också våra medlem-
mar vårt egenutvecklade verktyg för enklare och effektivare 
skuldförvaltning, KI Finans, som 216 av 290 medlemmar 
använder i sin fullskaliga version. Tack vare goda ekono-
miska resultat har Kommun invests medlemmar kunnat 
erhålla årlig överskottsutdelning, bestående av återbäring 
och ränta på insatskapital. Under 2019 betalades 717,8 
mnkr i överskottsutdelning, avseende verksamhetsåret 2018.

Indirekt värdeskapande
De allra viktigaste värdena som Kommun invest bidrar till  
att skapa är förstås resultaten av alla de investeringar som 
finansieras av vår utlåning. Det rör sig om välfärdsinveste-
ringar som nya eller upprustade äldreboenden, skolor och 
vård centraler, eller olika former av infrastruktur som vägar, 
kollektivtrafik, energi, vatten och avlopp. Kostnadseffektiv 
och långsiktig finansiering skapar förutsättningar för kom-
muner och regioner att genomföra väsentliga investeringar i 
den takt som behövs för att tillmötesgå ökade krav på servi-
cenivå, befolkningstillväxt och andra behov som uppstår i  

den gemensamma välfärden. I och med att 96 procent av  
Sveriges kommuner och 60 procent av regionerna är med-
lemmar i Kommun invest bidrar vår utlåning till att nyttiga 
investeringar genomförs från norr till söder, vilket i sin tur 
skapar förutsättningar för människor att bo och verka i  
alla delar av Sverige.

Kommun invest arbetar aktivt för att bygga upp kapacitet 
och öka kunskapen om kommunsektorns finansiella förut-
sättningar. Det sker bland annat genom forskningssamarbete 
med Örebro universitet och utveckling av skräddarsydda 
utbildningar för kommunala förtroendevalda och tjänste-
män i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Vi har 
vidare tagit initiativ till och finansierar nätverket Society 
Lab, som vänder sig till unga politiker och där frågor kring 
välfärd och välfärdens finansiering diskuteras. Därmed 
bidrar Kommun invest till att skapa rätt förutsättningar för 
långsiktigt sunda och hållbara kommunala finanser. Vi är 
även samarbetspartner till Stiftelsen Vadstena Forum för 
Samhällsbyggande, som genom symposier verkar för en 
öppen debatt och kunskapsutbyte om samhälls byggnads -
frågor.

Kommuner och regioner har sedan länge tydliga uppdrag 
att forma ett hållbart samhälle. Hållbarhetsdiskussionen har 
idag breddats och omfattar en lång rad aspekter, inte minst 
hur vi tar ansvar för det samhälle vi lämnar vidare till kom-
mande generationer. Följaktligen har så gott som alla kom-
munsektorns investeringar ett hållbarhetsfokus – särskilt 
tydligt blir det när det gäller investeringar som syftar till att 
minska negativa effekter på klimatet, att bygga långsiktigt 
hållbara samhällen, främja rent vatten och hållbar energi, 
samt att utveckla industri, innovationer och infrastruktur 
på ett hållbart sätt. Dessa investeringar bidrar till att uppfylla 
flera av delmålen i FN:s Agenda 2030, som många aktörer 
inom kommunsektorn aktivt förhåller sig till. En betydande 
del av de hållbarhetsfrämjande investeringarna finansieras  
av Kommun invests Gröna lån, som introducerades 2015. 
I slutet av 2019 hade 63,1 (39,5) mdkr i Gröna lån beviljats, 
avseende 346 (232) investeringsprojekt i 150 (109) kommuner 
och regioner.

Kommun invest finansierar sin gröna utlåning med ut - 
givning av gröna obligationer. Efterfrågan på våra gröna 
obli gationer har varit mycket god, och de flesta emissioner 
har övertecknats. Med Gröna lån och gröna obligationer 
bidrar Kommun invest i finansmarknadens omställning för 
att stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
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407
mdkr

Varav 10 procent Gröna lån  
(baserat på utbetald volym)

Utlåning

Bidrar till att 
uppfylla Sveriges 
hållbarhetsmål.

2 062
användare  
i KI Finans

Bidrar till att hela 
Sverige lever.

Skapar stabil  
ekonomi  

i kommuner och  
regioner.

Bidrar till det  
allmänna välfärds-
bygget i Sverige.

717,8
Mnkr i total  

överskottsutdelning1

1)  Utbetalt belopp 2019, avse ende verksamhetsåret 2018.
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Vår syn på hållbarhet har sin utgångspunkt i den svenska 
kommunsektorns värdegrund och bedrivs i enlighet med 
kommunallag och annan relevant lagstiftning. Den överens-
stämmer därför med internationella ramverk som ILO:s kärn-
konventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 
FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter, samt 
FN-initiativet Global Compact. 

Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag, att finansiera 
kommunsektorns utveckling och investeringar för ett gott 
och hållbart samhälle, och från de förväntningar som våra 
intressenter har på oss. Ambitionen är att integrera hållbar-
het i hela vår verksamhet.

Intressentdialog
I Kommuninvests roll som kommungäld och nod för kommu-
nal finansiell samverkan har vi relationer med en rad intressen-
ter som på olika sätt påverkar och påverkas av vår verksam-
het. Vi för en kontinuerlig dialog för att identifiera vilka 
hållbarhets frågor som Koncernen bör arbeta med. Intressent-
dialogen sker bland annat genom regelbundna möten med 
medlemmar, kunder, personalrepresentanter och företrädare 
för departement och myndigheter. Dessutom genomför 
Kommun invest regelbundet nöjdhetsundersökningar bland 
nyckelintressenter som medlemmar, kunder, medarbetare  
och investerare. 

Kommuner och regioner är vår viktigaste intressentgrupp. 
Som medlemmar äger och styr de vår verksamhet men de är 
också våra kunder när de väljer att låna av oss. I rollen som 
ägare förs dialogen med medlemmarna i huvudsak med för-
troendevalda politiker. I rollen som kunder förs dialogen 
främst med tjänstepersoner, vanligtvis med specialister inom  
ekonomi och finans.

Särskilda hållbarhetsundersökningar genomförs på regel-
bunden basis. De övergripande resultaten från de två under-
sökningar som hittills genomförts presenteras på motstående 
sida.

Styrning av hållbarhetsarbetet
Hållbarhetschefen ansvarar för att leda, utveckla och följa 
upp Kommuninvests hållbarhetsarbete, i nära samarbete 
med verkställande ledning och avdelningschefer, som ansvarar 
för att hållbarhetsaspekter beaktas inom sina respektive 
ansvarsområden. Riktlinjerna för arbetet tydliggörs i en håll-
barhetspolicy antagen av Bolagets styrelse, och konkretiseras 

i kompletterande policyer och instruktioner rörande bland 
annat arbetsmiljö- och personsäkerhet, intressekonflikter, 
IT-säkerhet, jämställdhet och mångfald, mutbrott och  
representation, samt regelefterlevnad. Hållbarhetsarbetet 
avrapporteras årligen till styrelsen, och kompletteras av 
genomgångar på aktuella temaområden. 

Hållbarhetsrisker
Hållbarhetsrisk är risken för att Kommuninvests verksamhet 
direkt eller indirekt påverkar sin omgivning negativt kopplat 
till affärsetik och korruption, inklusive penningtvätt och 
finansiering av terrorism, klimat och miljö samt mänskliga 
rättigheter inklusive arbetsvillkor. Kommuninvest anser sig 
framförallt vara exponerat mot hållbarhetsrisker rörande 
etik, IT-säkerhet och s.k. ”green-washing”, dvs. att finansie-
rade miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt inte 
lever upp till hållbarhetskrav.

Kommuninvests åtgärder för att hantera hållbarhetsrisker 
styrs i hög grad av nationella och internationella regelverk 
och riktlinjer tillsammans med Föreningens ägardirektiv och 
interna instruktioner och policys. Avseende s.k. grön finansie-
ring hanteras Bolagets hållbarhetsrisk via ett Ramverk för 
Gröna obligationer, inklusive den expertkommitté som  
ansvarar för att utvärdera och godkänna investeringsprojekt 
för grön finansiering.

Direkt och indirekt påverkan
Kommuninvest har såväl en direkt som indirekt hållbarhets-
påverkan. 

Den direkta påverkan äger Kommuninvest, dvs. ligger  
inom verksamhetens direkta beslutsmandat och arbetet kan 
ge konkreta kvalitativa och kvantitativa effekter. Direkt 
påverkan omfattar exempelvis kund- och medarbetarrela-
tioner, affärsresor, kontorslokaler, lokal samverkan m.m. 

Den indirekta påverkan definieras som den hållbarhets-
påverkan som Kommuninvest har via sin balansräkning,  
dvs. primärt utlåningen samt affärsrelationer med låntagare, 
investerare och motparter. Påverkan är primärt relaterad till 
kommunernas val av investeringar och hur dessa bidrar till  
ett hållbart samhälle.

Kommuninvest har en begränsad direkt påverkan men en 
omfattande indirekt påverkan, då organisationen omfattar ett 
hundratal medarbetare och huvudkontoret i Örebro medan 
balansomslutningen uppgår till drygt 470 miljarder kronor. 

Hållbarhetsrapport 2019
Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests  
grund läggande idé och vision. Genom hållbara finansieringslösningar främjar vi  
effektiv användning av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns  
arbete med Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling.
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Tre perspektiv i hållbarhetsarbetet
Koncernens hållbarhetsarbete utgår från tre perspektiv som 
beskrivs närmare på följande sidor: 

• Hållbar finansiering, för att understödja kommuners och 
regioners arbete med ekonomisk, miljömässig och social 
hållbarhet samt främja finansiell stabilitet.

• Ansvarsfull verksamhet, för att säkra att Koncernen lever 
upp till sin uppförandekod, intressentförväntningar samt  
de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för  
verksamheten.

• Hållbar organisation, för att värna en god arbetsmiljö  
och medarbetarhälsa, gott ledarskap och medarbetarskap 
samt en agil organisation.

Hållbarhetsrelaterade resultatindikatorer presenteras på  
sidorna 22–23.

Kommuners och regioners 
omfattande arbete med håll- 
bar utveckling gör att även 
Kommuninvests verksamhet  
på många sätt träffar Agenda 
2030, de Globala målen för  
hållbar utveckling. En mappning 
genomförd under 2019 visar  
att Koncernen har en direkt eller 
indirekt påverkan på 15 av de  
17 globala målen och cirka 50  
av 169 delmål. 

De globala målen

Intressentprioriteringar och nöjdhet
2019 års hållbarhetsundersökning visade att Kommuninvest upplevs prestera väl på de hållbarhetsområden som intressenter 
tycker är viktigast. I likhet med föregående undersökning, genomförd 2016, ansåg intressenterna att Kommuninvest främst bör 
prioritera grön finansiering och ansvarsfullt och etiskt agerande. Överlag hade intressenternas uppfattning om Kommuninvest 
prestationer ökat på samtliga undersökta hållbarhetsområden.

Högre prioritet / högre nöjdhet
1  Miljöaspekter upplåning
2  Miljöaspekter utlåning
5  Ansvarsfullt och etiskt agerande

 
Högre prioritet / lägre nöjdhet

8  Hållbar organisation
 
Lägre prioritet / högre nöjdhet

6  Kunskaps- och informationsspridning
7  Mångfald och jämställdhet

 
Lägre prioritet / lägre nöjdhet

3  Sociala aspekter upplåning
4  Sociala aspekter utlåning
9  Hållbar leverantörskedja

10  Tjänsteresors miljöpåverkan
11  Resursanvändning kontorsverksamheten
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Kommuninvests bidrag inom området hållbar finansiering 
handlar både om kostnadseffektiv och stabil finansiering av 
offentliga investeringar och om långsiktig analys för hållbara 
kommunala finanser. Vårt arbete inriktas även på att skicklig-
göra medlemmar och kunder i hållbar finansförvaltning, och 
erbjuda verktyg som förbättrar interna beslutsprocesser.

Gäld för kommunsektorn
Kommuninvest uppfyller en liknande roll för kommunsektorn 
som Riksgälden för staten och dess myndigheter. En av våra 
huvuduppgifter är att säkerställa en så kostnadseffektiv 
finansiering som möjligt för de investeringar som genomförs 
av kommuner och regioner, i bostäder, skolor, vårdsystem 
och kollektivtrafik m.m. Genom att ”poola” kommunala 
lånebehov och kanalisera dem genom en organisation kan 
skalfördelar uppnås, och förvaltningskostnader hållas på en 
låg nivå. Det gör att skattemedlen räcker längre. 

Minst lika viktigt är att kunna erbjuda medlemmarna 
finansiering även vid oro på de finansiella marknaderna. 
Erfarenheterna från finanskrisen 2007 – 2008 visar att även 
för så kreditvärdiga aktörer som kommuner kan tillgång till 
likviditet periodvis vara utmanande. Att Kommuninvest  
kunnat upprätthålla kommunsektorns finansieringsförmåga 
även när det varit som mest oroligt skapar trygghet och 
bidrar till finansiell stabilitet.

Öka kunskap om kommunal finansiering
Genom vår egen forskning och rapporter bidrar Kommun-
invest till ökad kunskap om kommunsektorns långsiktiga 
finansiella förutsättningar. Vi publicerar årligen rapporter 
som skildrar utvecklingen av kommunala investeringar  
och dess finansiering, och analyserar trender och företeelser 
kopplade till kommunal upplåning, skuldsättning och inves-
teringar. Data tillgängliggörs i publika databaser. Kunskaps-
spridning via seminarier och enskilda möten sker löpande.

Kommuninvest samarbetar även med akademin. Bland 
annat har Kommuninvest sedan 2012 ett samarbete med 
Örebro universitet som till exempel främjar forskning om 
kommunsektorns skuldförvaltning och finansiella förut-
sättningar, och finansierar såväl en professur som doktorand-
studier. Kommuninvest ingår vidare i referensgruppen som 
knutits till universitetets Mastersutbildning i Hållbart  
Företagande.

Egenutvecklat verktyg för kommunal skuldförvaltning
KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för 
transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella 
skulder och tillgångar. Samtliga medlemmar i Föreningen har 
tillgång till tjänsten, som vid slutet av 2019 hade över 2 062 
användare. Tjänsten utvecklades ursprungligen för svensk 
kommunsektor, men erbjuds idag även av Kommuninvests 
systerorganisationer i Finland och Norge. 

Samhällsnyttig idé, utan vinstsyfte
Kommuninvest är etablerat som en kooperativ idé, för att 
förbättra kommunsektorns tillgång till finansiering och öka 
konkurrensen. Verksamheten ska kännetecknas av ett så lågt 
risktagande som möjligt och saknar vinstsyfte. De resultat 
som upparbetas i verksamheten återförs till medlemmarna i 
form av ränta på insatskapital och återbäring i förhållande 
till affärsvolym. 2019 överfördes på detta sätt 717,8 (969,8) 
mnkr till medlemmarna i Föreningen. Resultaten förväntas i 
framtiden minska, efter medlemsbeslut 2018 om en föränd-
rad och mer transparent modell för prissättning. Innebörden 
är att Kommuninvests offererade priser har sänkts.

Finansiering som främjar hållbar omställning
För att synliggöra och stimulera kommunsektorns arbete 
mot nationella och regionala miljömål erbjuder Kommun-
invest s.k. Gröna lån. Gröna lån kan finansiera investerings-
projekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivise-
ring, kollektivtrafik och vattenhantering, och kan kopplas  
till nio av målen i Agenda 2030 och samtliga övergripande 
mål i Parisavtalet. Godkända projekt måste främja över-
gången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp och 
ingå i ett systematiskt miljöarbete hos låntagaren.

Kommuninvest finansierar de Gröna lånen genom att  
emittera gröna obligationer. Nio gröna obligationer har getts 
ut sedan mars 2016, och Kommuninvest är Sveriges största 
emittent. Den förväntade årliga minskningen av CO2-utsläpp 
från finansierade projekt offentliggörs i en särskild rapport, 
Kommuninvest Green Bonds Impact Report, som finns på 
Kommuninvests webbplats. 

Vid slutet av 2019 uppgick volymen beviljade Gröna lån 
till 63,1 (39,5) mdkr till 346 (232) gröna investeringsprojekt 
i 150 (109) kommuner och regioner. Andelen Gröna lån i  
förhållande till total utlåning var 10,1 (7,4) procent.

Hållbar finansiering
Kommuninvest finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och 
investeringar för ett gott och hållbart samhälle. Verksamheten bidrar till att medborgarnas 
skattepengar används så effektivt som möjligt och att öka stabiliteten i det finansiella 
systemet. Finansiering till lägsta möjliga kostnad är centralt.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Gröna lån och gröna obligationer

Mdkr

Gröna lån – exempel på 
finansierade projekt
Umeå – Hållbara transporter
Investeringskostnad: 215 mnkr
Gröna lån (utbetalt): 200 mnkr
Umeå kommun har sedan 2011 successivt bytt  
ut allt fler bussar i kollektivtrafiken mot elbussar. 
Sista delen av arbetet slutfördes 2019 då samtliga 
dieselfordon på de största linjerna ersattes med 
el-ledbussar. Totalt kommer 70 procent av Umeås 
kollektivtrafik köras med elbussar. Enbart de 25 
senast inköpta el-ledbussarna beräknas minska 
CO₂-utsläppen med 2 miljoner ton CO₂ per år 
(brutto). 

Härnösand – Förnybar energi
Investeringskostnad: 76,4 mnkr
Gröna lån (utbetalt): 39,5 mnkr
Härnösand bygger två nya vindkraftverk, som 
med hjälp av utvecklad vindkraftsteknik bidrar 
med väsentligt högre effekt än tidigare, 3,5–4 MW 
per verk. Projektet kommer att tillföra upp till 
24 000 MWh lokalproducerad el, motsvarande 
cirka 10 procent av Härnösands förbrukning.

Smedjebacken – Avfallshantering
Investeringskostnad: 31 mnkr
Gröna lån (utbetalt): 31 mnkr
När Smedjebacken bygger en ny återvinnings-
central tänker man cirkulärt och holistiskt, med 
fokus på återbruk och en placering 4 km närmare 
tätorten än tidigare. Enbart CO₂-besparing från 
kortare person- och lastbilstransporter uppgår till 
60 ton per år. I samband med byggnationer byts 
även två befintliga oljepannor ut mot bergvärme 
eller lokal fjärrvärme, och solpaneler installeras.

 Beviljade Gröna lån
 Utbetalda Gröna lån

 USD 1 bn Green Bond (4/2023)
 SEK 8,5 mdr Grön obl. (3/2024)
 SEK 6 mdr Grön obl. (6/2023)
 SEK 3 mdr Grön obl. (12/2021)
 USD 500m Green Bond (06/2021)
 SEK 5 mdr Grön obl. (05/2020)
 USD 600m Green Bond (04/2019)
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Kommuninvest består av två delar. Föreningen hanterar 
medlemskap och ägarfrågor och har en styrelse bestående  
av politiker från kommuner och regioner. I Bolaget bedrivs 
den finansiella verksamheten med upplåning, likviditets-
förvaltning och utlåning. Dess styrelse består av personer 
med kompetens inom bland annat offentlig förvaltning, 
kapitalmarknad och affärsutveckling. 

En tydlig ansvarsfördelning råder genom att den dagliga 
verksamheten i kreditmarknadsbolaget är skild från medlems-
organisationen, där årliga ägardirektiv från Föreningen anger 
inriktningen för Bolaget. Styrning och uppföljning är utfor-
made för att leva upp till såväl ägardirektivets krav som de 
lagar, förordningar och andra regler som ställs på verksam-
heten. Riskaptiten är låg och ett professionellt agerande, höga 
etiska krav samt god affärssed ska prägla verksamheten.

Antikorruption och åtgärder mot penningtvätt
Såväl Bolagets Uppförandekod som Hållbarhetspolicy betonar 
vikten av att affärer och relationer präglas av god affärsetik. 
Bolagets medarbetare ska följa de lagar, bestämmelser och 
föreskrifter som gäller för verksamheten och alltid uppträda 
på ett etiskt korrekt sätt, med öppenhet, integritet och ärlighet. 
Nolltolerans råder mot all slags korruption. Bolaget har krav 
på sig att identifiera och hantera eventuella intressekonflikter. 

Ett riskbaserat förhållningssätt används för att säkerställa 
att Bolagets produkter och tjänster inte utnyttjas för penning- 
tvätt eller finansiering av terrorism. Misstanke om allvarliga 
oegentligheter som kan innebära eller leda till lagbrott ska 
anmälas. Anmälan kan ske anonymt via Bolagets vissel-
blåsarfunktion, som hanteras av extern part. Inga ärenden 
kopplade till korruption eller riktlinjer gällande penning - 
tvätt har utretts under året.

Miljöhänsyn
Koncernens miljöarbete beaktar såväl den direkta miljö-
påverkan från kontorsverksamheten, inköp och tjänster  
som den indirekta miljöpåverkan från den finansiella verk-
samheten. Det senare beskrivs i föregående avsnitt om  
hållbar finansiering.

Direkt påverkan uppstår som en konsekvens av Koncer-
nens verksamheter, och avser bland annat energiförbrukning 
i lokaler, inköp av kontorsmaterial och -utrustning, möten 
och konferenser. Allra störst direkt påverkan har affärs-
resandet, som står för cirka 90 procent av Koncernens  
klimatpåverkan. Flygresandet, som har störst klimat-

påverkan, står naturligt i fokus för utsläppsreducering. Som 
framgår av graf på sidan 23 har utsläppen från affärsresande 
kontinuerligt minskat under den senaste femårsperioden. 
Den främsta förklaringen är ett minskat antal långa flygresor.

Vad gäller kontorsverksamheten arbetar vi på olika sätt 
för att reducera dess påverkan, genom miljömärkt el, rörelse-
styrd belysning och vvs-armatur, snålspolande toaletter, samt 
hög grad av återvinning/källsortering. Den totala energi-
förbrukningen ökar dock, och en analys av potentiella för-
bättringsåtgärder har påbörjats under 2019. En handlings-
plan för hållbar IT är under utveckling, och åtgärder för  
ökad återvinning och återanvändning av uttjänt utrustning 
har initierats.

Klimatkompensation
Kommuninvest klimatkompenserar för de växthusgasut-
släpp som återstår efter det egna klimatarbetet. I enlighet 
med de förutsättningar som gäller för kommuner och regioner 
klimatkompenserar vi internt, dvs. för satsningar lokalt/ 
 i Sverige. Medel som avsätts används antingen för att finan-
siera initiativ som understödjer hållbarhetsarbetet hos För-
eningens medlemmar eller bidrar till att minska Kommun-
invests egen påverkan. 

Under 2019 har klimatkompensationsmedel om 262 (0) 
tkr använts för Koncernens deltagande i projektet ”Klimat-
krav till rimlig kostnad”, tillsammans med Sveriges Allmän-
nytta och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet tar sikte  
på att ta fram en branschstandard för att allmännyttan  
ska kunna beräkna klimatpåverkan även inklusive bygg-
processen och ställa klimatkrav vid nyproduktion. 

Samhällsengagemang
För att öka effekten av vårt hållbarhetsarbete och svara upp 
mot intressentförväntningar engagerar vi oss i relevanta sam-
hällsfrågor, ofta i samarbete med andra. Vi deltar till exempel 
i SNS treåriga forskningsprojekt Samhällsbyggnad, som är 
inriktat på samhällsplanering, fungerande bostadsmarknad 
och investeringar i infrastruktur och samhällsservice.  
Kommuninvest bidrar med kompetens kring finansiering  
av välfärd och samverkan mellan kommuner.

Föreningen är vidare medstiftare till Axelpriset, som upp-
märksammar människor som i sin gärning bidrar till att 
trygga och utveckla tilliten till samhällskontraktet och dess 
demokratiska värden. Via ett samarbete med Centrum för 
kommunstrategiska studier vid Linköpings Universitet  

Ansvarsfull verksamhet
Tydlig ansvarsfördelning och fokus på ägarstyrning, bolagsstyrning och etik ska bidra till  
att Koncernen följer de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Uppförandekoden pekar på vikten av professionalism och god affärssed. 

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Unga politiker debatterade Välfärdens utmaningar
Kommuninvest och Society Lab* bjöd under årets Almedals-
vecka in ledare från de politiska ungdomsförbunden till 
paneldebatt om välfärden i tre fiktiva kommuner. Ämnena 
som diskuterades byggde till stor del på Kommuninvests 
rapport Välfärdens utmaningar. 

Den första fiktiva kommunen, glesbygdskommunen 
Astridsås, med problem som utflyttning, arbetslöshet och 
stort behov av personal i välfärden väckte diskussioner  
om digitaliseringens möjligheter, men också hur en bättre 
integrationspolitik kan bidra till att lösa Astridsås välfärds-
problem.

– Om man lyckas med integrationen är invandring något 
som kan bygga upp samhällen som Astridsås. Men det krävs 
att vi har system som kan ta emot nyanlända, hjälpa dem  
att få bostad och arbete och på det sättet kunna föryngra 
befolkningen i kommunen, resonerade Romina Pourmokhtari, 
vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet (LUF). 

Den större tätortskommunen Bokhamn, som präglades 
av stora skillnader vad gäller trygghet och skolresultat i 
kommunens olika områden, satte stadsbyggnadsfrågor  
i fokus och hur vi ska kunna bygga bort utsatta områden.

– Ett problem som jag har sett på nära håll i Uppsala är  
att det alltid pratas om förtätning, med höga hus och små 
lägenheter. I stället bör man bygga långsiktigt och även  
få in småhus och olika bostadsformer från början, menade 
Sarah Havneraas, generalsekreterare, Kristdemokraternas 
Ungdomsförbund (KDU).

Den tredje och sista diskussionen kretsade kring lands-
bygdskommunernas utmaningar som fick gestaltas i form av 
Alexanderberg, en medelstor tätort med hög arbetslöshet 
och få möjligheter till vidareutbildning.

– Jag tror att Alexanderberg är i stort behov av en mer 
företagsvänlig politik. Det handlar dels om att etablera fler 
nya arbetsgivare, men också att kommunen är en smidig 
part att ha att göra med vad gäller handläggning av tillstånd, 
menade Helena Nanne, 1:e vice ordförande, Moderata Ung-
domsförbundet (MUF) och nämnde gårdsförsäljning och 
skattesänkningar som exempel på hur kommunen kan bli 
mer attraktiv.

* Det blocköverskridande nätverket Society Lab, med Kommuninvest som  
initiativtagare, är en plattform för unga politiker och tjänstemän i frågor  
som rör välfärden och dess finansiering. 

stödjer vi Vadstena Forum, ett årligt symposium för forskare 
och representanter för civilsamhället, näringslivet eller 
offentlig sektor. I vår forskning och analys följs kommun-
sektorns ekonomiska utveckling kontinuerligt upp och 
avrapporteras via rapporter, seminarium m.m. 

Vi arbetar inte med sponsring i traditionell mening utan 
söker samarbetspartners som har ett uttalat samhällsengage-
mang, med tyngdpunkt på satsningar i Örebro där Bolaget 

har sitt huvudkontor. Fokus är på verksamheter inom ut - 
bildning, kultur och innanförskap. Satsningarna inkluderar 
läxläsning för gymnasieungdomar med invandrarbakgrund, 
stöd till konstverksamhet inom OpenArt, möjlighet till fot-
boll och ridning för människor med funktionsnedsättningar, 
samt satsningar på kvinnor med invandrarbakgrund i stads-
delen Vivalla.

Panelen från vänster: Sarah Havneraas, generalsekreterare, KDU, Romina Pourmokhtari, vice ordförande, LUF,  
Helena Nanne 1:e vice ordförande, MUF, David Ling, Språkrör, Grön ungdom.
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Med hållbar organisation menar vi en organisation som 
präglas av en stark kultur och goda arbetsförhållanden, med 
friska och motiverade medarbetare och chefer. Organisationen 
stimulerar kontinuerligt lärande och har god förmåga att 
anpassa sig till nya förutsättningar. Arbetsmiljön främjar mång- 
fald och jämställdhet, och diskriminering förekommer inte.

Respekt för mänskliga rättigheter en grundförutsättning 
Koncernen ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ 
påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten 
samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Medarbetare 
ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. Vidare 
ska Koncernen ha god kunskap om, samt god kontroll på, att 
gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden efterlevs. Särskilt 
diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, lagstiftning för 
publika bolag och lagstiftning som rör affärsrelationer. Ingen 
form av diskriminering tolereras inom Bolaget. 

En jämställd arbetsplats
Vi värnar jämställdhet, mångfald och utveckling och ska 
vara en inkluderande (icke-diskriminerande) arbetsplats. 
Detta betonas i Bolagets Jämställdhets- och Mångfaldspolicy, 
för att säkerställa att Bolaget är en attraktiv arbetsgivare för 
såväl nuvarande som potentiella medarbetare. Vid slutet  
av 2019 var 41 (45) procent av det totala antalet anställda  
kvinnor. Av cheferna var 29 (36) procent kvinnor, och i  
den verkställande ledningen var andelen 43 (43) procent. 
Den minskade andelen kvinnliga chefer är noterad i årets 
personal- och hälsobokslut och målet är att inom tre år ha  
en jämställd chefsgrupp. 

Ambitionen är att kunna attrahera, behålla och utveckla 
kompetenta medarbetare – oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet. Vid slutet av 2019 härstammade 
17 (12) procent av Bolagets medarbetare från andra länder 
än Sverige. Totalt 12 (10) olika länder är representerade i 
organisationen.

Arbetsmiljö 
Vår arbetsmiljö ska tillgodose fysiska, sociala och organisa-
toriska mål samt legala krav, präglas av tydliga mandat och 
instruktioner samt erbjuda balans mellan ansvar och befogen-
heter. Kommuninvest bedriver ett preventivt arbetsmiljö-
arbete med tidiga och förebyggande insatser. Tät dialog  
mellan medarbetare och chef samt ett strukturerat arbete 
med att analysera nyckeltal och riskindikatorer är viktiga 

aspekter i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar  
organisation. Arbetsmiljöarbetet sker i tät samverkan med 
medarbetare och under 2019 har stora insatser gjorts för  
att öka kvaliteten på belysningen på kontoret samt minska 
ljud volym i öppna kontorslandskap. 

Årets medarbetarundersökning
Medarbetarundersökningar genomförs årligen, för att mäta 
arbetsklimatet och i formaliserad form ta reda på hur medar-
betarna upplever sin arbetssituation. Årets resultat jämförs 
med tidigare mätningar för att identifiera hur upplevelserna 
av Bolaget varierar över tid. 2019 års undersökning visar att 
Kommuninvest är en jämställd och icke-diskriminerande 
arbetsplats där medarbetarna känner ett stort engagemang 
för Kommuninvests samhällsuppdrag. Undersökningen gav 
ett NMI (Nöjd medarbetarindex) på 74 (73), vilket är ett högt 
resultat och indikerar en god tillfredsställelse och en välfung-
erande arbetsplats. Resultatet tyder även på att det arbete 
som lagts ner på ledarskap, medarbetarskap och kulturfrågor 
har gett resultat och kommer vara prioriterade områden 
även inför kommande år. 

Hållbar Vardag
Vi arbetar aktivt med hälsobegreppet Hållbar Vardag och vill 
främja en hälso sam livsstil, inklusive balans mellan arbete, 
fritid och föräldraskap. Ökande sjukskrivningar, på grund av 
arbets relaterad stress och andra psykosociala orsaker, har 
gjort att Kommuninvest tagit initiativ till ett ambitiöst arbete 
inom ramen för det vi kallar Hållbar Vardag. Hållbar Vardag  
inbegriper den fysiska och sociala arbetsmiljön, träning och 
vardagsmotion, hälsoinspirerande föreläsningar, stresshante-
ring, individuell coachning och självhjälpsprogram. Bland 
annat erbjuds samtliga medarbetare individuella hälso- och 
livsstilsmätningar på en regelbunden basis. Baserade på  
dessa ges medarbetaren verktyg för att skapa en hållbar  
livsstil inom de områden där behoven upplevs vara störst.  
Det kan röra sömn, kost, motion och livsstil samt arbets-
relaterade bekymmer.

Fokus på självledarskap
Inom Koncernen har samtliga medarbetare ansvar för sin 
egen kompetensutveckling, i dialog med chef och i enlighet 
med verksamhetens mål. Därutöver erbjuds kompetens-
utveckling på mer övergripande nivå i ett antal olika former. 

Under 2018 och 2019 har en omfattande satsning på  
ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och kultur 

Hållbar organisation 
Att ha en hållbar organisation är avgörande för att leva upp till Kommuninvests uppdrag och 
vision samt våra intressenters förväntningar. Arbetet styrs av höga ambitioner och insikten  
att varje medarbetare kan göra skillnad. Ett kommunikativt ledarskap och engagerat 
medarbetarskap är centralt för att lyckas.
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Medarbetarprogram för en trygg och tillitsfull arbetsplats
Under 2019 avslutades Kommuninvests medarbetarprogram 
som pågått under ett år och vars syfte varit att: skapa  
förbättrade förutsättningar för ledar- och medarbetarskap  
och kommunikation, ge möjlighet till personlig utveckling, 
underlätta för självledarskap, bidra till trygga medarbetare, 
skapa plattformar för dialog, feedback och preventiv kon-
flikthantering samt öka kvaliteten på det kommunikativa 
ledarskapet.

En utvärdering visar att Kommuninvests medarbetare 
känner ett starkt engagemang för sina arbetsroller och  
har förmåga till en hög grad av självledarskap. Trots stora 
förändringar under senare tid finns förtroende för organisa-

tionen och medarbetarna känner sig trygga i att testa nya 
idéer och lösningar. Ett område som behöver förbättras  
är feedback, både vad det gäller att ge och få eller be om  
återkoppling. 

Ett av de teman som togs upp under programmet var 
nivåer av roll tagning. Genom att arbetsgrupper i ökad grad 
tar sig an arbetsuppgifter gemensamt istället för individu-
ellt skapas ytterligare engagemang för företagets utveck-
ling. Sammantaget är de anställda nöjda med medarbetar-
programmet då det anses ha bidragit till både personlig 
utveckling och ett ökat samarbete.

genomförts. Medarbetarprogrammet har tagits fram för  
att öka Kommuninvests förmåga att utvecklas i en tid som 
präglas av allt högre komplexitet och snabba förändringar, 
och beskrivs närmare i utvärderingen ovan. 

Bolaget driver sedan 2017 också ett ”Lunch and 
Learn”-koncept, där medarbetare regelbundet erbjuds var-
dagsinspiration och omvärldsbevakning/framtidsspaning i 
samband med en enklare lunch. 

Via digitala läroplattformar genomförs obligatorisk och 
kontinuerlig kompetensutveckling av samtliga medarbetare. 

Metoden har för Kommuninvest inneburit höga genomför-
andegrader och markant höjda kunskapsnivåer efter slut-
förda kurser. Under 2019 har fyra utbildningar genomförts: 
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  
– fördjupning, Introduktion till GDPR, Insiderinformation 
och insiderbrott samt Hållbarhetsutbildning. De flesta 
utbildningar genomförs vartannat år, nyanställda genomför 
de obligatoriska under de första sex månaderna av anställ-
ningen. 
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Hållbarhetsindikatorer
Miljöindikatorer – Kommun investkoncernen

Enhet 2019 2018 2017

Energiförbrukning

Total energiförbrukning (i byggnader)1 kWh 616 853 620 069 586 071

 – varav elektricitet kWh 385 980 368 596 333 603

 – varav uppvärmning kWh 230 873 251 473 252 468

Total CO2-påverkan från energiförbrukning (i byggnader) Ton 142 138 127

 – varav från elförbrukning2 Ton 122 116 105

 – varav uppvärmning3 Ton 20 22 22

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet4 % 56 56 58

Förändring i elförbrukning jämfört med föregående år % 5 10 7

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning5 % 95 95 96

Total kontorsyta kvm 2 217 2 217 2 217

Total energiförbrukning per kvm kWh/kvm 278 280 264

Total energiförbrukning per medarbetare kWh 6 107 6 392 6 440

Resursanvändning

Inköpt kontorspapper Ton 0,45 0,50 0,50

 – varav papper med hållbarhetsmärkning (PEFC) Ton 0,45 0,50 0,50

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp % 100 100 100

Total pappersförbrukning per medarbetare Kg 4,5 5,2 5,5

Pappersåtervinning, inkl. inköpt och levererat papper Ton 2,0 2,0 2,5

Affärsresande

Totalt affärsresande6 Km 911 699 948 470 975 489

Totalt affärsresande per medarbetare Km 9 027 9 778 10 720

Totalt flygresande Km 493 063 521 771 571 379

Tågresor i Sverige Km 364 616 353 914 341 741

Totala CO2-utsläpp från affärsresande7 Ton 225 242 260

CO2-utsläpp från affärsresande, per medarbetare Ton 2,2 2,5 2,9

Totalt klimatavtryck

Verksamhetens totala klimatavtryck8 Ton 367 380 387

Totalt klimatavtryck per medarbetare, CO2e Ton 3,6 3,9 4,2

1)  Tidigare rapporterade värden gällande fördelningen mellan elektricitet och upp
värmning har korrigerats då en av mätarna kategoriserats felaktigt. Korrigeringen har 
medfört en höjning av elförbrukning och en minskning av värmeförbrukning.

2)  Klimatpåverkan från elförbrukning beräknad med emissionsfaktor för el om 315 g 
CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapportering för gröna obligationer 
som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting). 
Rapporterade värden är Scope 2 enligt Greenhouse Gas Protocol.

3)  Klimatpåverkan från uppvärmning beräknad med emissionsfaktor för fjärrvärme i 
Örebro kommun om 87 g CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapporte
ring för gröna obligationer som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green 
Bonds Impact Reporting). Rapporterade värden är Scope 2 enligt Greenhouse Gas 
Protocol.

4)  Andelen utgår i årets rapportering från genomsnittet i riket (källa: Energimyndigheten 
och SCB), då avtal om 100 % förnybar el visat sig saknas. Medför en minskning jämfört 
med föregående år. Data för 2019 är preliminära och utgörs av data för 2018.

5)  Andelen utgår i årets rapportering från genomsnittet i riket (källa: Energiföretagen),  
då avtal om 100% förnybar fjärrvärme visat sig saknas. Medför en minskning jämfört 
med föregående år. Data för 2019 är preliminära och utgörs av data för 2018.

6)  En fördjupad analys av affärsresandet har genomförts under 2019. Identifiering av  
felkällor i dataunderlag från leverantör och inkludering av även affärsresande med  
bil har medfört att tidigare redovisat utfall för 2018 och 2017 har justerats uppåt.

7)  Från och med 2019 beaktar Kommuninvest en s.k. RFIfaktor om 1,9 vid utsläpps
beräkningar avseende flygets höghöjdseffekter, i enlighet med Tricoronas beräknings
metod och baserat på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola (Kamb et al, 2018). 
Tidigare publicerade utsläppsvärden har justerats.

8)  Inkluderar CO2utsläpp från energiförbrukning, resursförbrukning och affärsresande. 
Beräkning av Tricorona Climate Partner i januari 2020. Samtliga utsläpp i Scope 1 och 
Scope 2 och utsläpp från tjänsteresor i Scope 3.
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Ekonomiskt värdeskapande – Kommun investkoncernen
Enhet 2019 2018 2017

Totala intäkter 

Ränteintäkter Mnkr 1 223,5 505,3 452,3

Övriga rörelseintäkter Mnkr 9,0 7,6 6,2

Distribuerat värde

Räntekostnader Mnkr –412,5 367,2 426,4

Provisionskostnader Mnkr –11,3 –8,2 –7,3

Löner och arvoden Mnkr –77,9 –73,9 –70,4

Pensionskostnader, utbildningskostnader och övriga  personalkostnader Mnkr –24,5 –23,2 –26,6

Sociala avgifter och löneskatt på pensionskostnader Mnkr –27,8 –26,9 –25,3

Resolutionsavgift Mnkr –27,4 –69,1 –66,3

Övriga rörelsekostnader Mnkr –106,0 –94,1 –97,1

Skatt Mnkr –2,9 –3,7 –28,0

Överfört till Föreningens medlemmar under året, återbäring på  
 affärsvolym och ränta på insatskapital för föregående räkenskapsår Mnkr 717,8 969,8 445,4

Effektivitet

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift i % av  balansomslutning % 0,050 0,052 0,061

I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Enhet 2019 2018 2017

Totalt antal anställda, inklusive deltids- och provanställningar1 Antal 111 104 105

Andel kvinnor/män – totalt % 41/59 45/55 38/62

Andel kvinnor/män – samtliga chefer % 29/71 36/64 38/62

Andel kvinnor/män – verkställande ledning % 43/57 43/57 43/57

Medelantal helårsanställda (baserat på arbetade timmar) Antal 101 97 91

Anställningstid < 2 år (baserat på fast anställda) % 17 18 18

Anställningstid 2–4 år % 19 13 28

Anställningstid 5–9 år % 34 40 29

Anställningstid > 10 år % 29 29 25

Personalomsättning % 10 8 11

Deltagande i medarbetarundersökning % 95 96 95

Andel medarbetare med universitetsutbildning % 90 89 93

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal % 100 100 100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning % 93 64 63

1)  Antal anställda avser ”total headcount”, inklusive heltid, deltid, föräldralediga och visstidsanställda. Totalt antal tillsvidare och provanställda var 93 vid utgången av 2019.

Medarbetarstatistik – Kommuninvestkoncernen

Kontorsmaterial, 9 (5) %
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Källa: Big Travel, med bearbetning av Kommuninvest 
(utsläppsvärden har multiplicerats med en s.k. RFI
faktor om 1,9 avseende flygets höghöjdseffekter).Källa: Tricorona Climate Partner

Tjänsteresor, särskilt med 
flyg, står för den absoluta 
merparten av Kommuninvests  
klimatpåverkan. Målet är att 
affärsresandet ska minska, 
förutsatt att detta kan ske 
utan att ge avkall på verksam-
hetsmålen. 2019 minskade 
affärsresandet med flyg, mätt 
i antal km, med 6 (9) procent. 
Tågresandet ökade under 
året med 3 (4) procent. Det 
totala koldioxidavtrycket 
fortsatte att minska, och upp-
gick för 2019 till 3,6 (3,9) ton 
CO2 per medarbetare.

Jämfört med föregående analys, utförd för år 2017, har tjänste
resors påverkan minskat. Det beror främst på en justering av 
höghöjdsfaktorn, den s.k. RFIfaktorn, till 1,9 (2,7).

HÅLLBARHETSRAPPORT

23Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2019

816



817



•  Jämförelsetal  avseende resultat räkningen avser  före gående år (1  januari–31  december 2018) 
om inte annat anges. Jämförelsetal avseende balans räkningen avser 31 december 2018 om  
inte annat anges.

•  Kommentarer till resultat- och balansräkningen samt förändringar i eget  kapital återfinns 
i anslutning till räkningarna, på sidorna 49, 51 och 53.

•  I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Kommun invest ekonomisk förening valt att upprätta  
den  lag stadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. 
 Hållbar hets rapporten finns tillgänglig på sidorna 14–23 i detta dokument.

Förvaltnings
berättelse
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Effektiv finansiering  
och tillgänglig kunskap
Sveriges kommuner och regioner har fortsatt stora investeringsbehov och ökande välfärds
utmaningar som ställer krav på ett mer effektivt nyttjande av resurser. Kommuninvest spelar  
en viktig roll inom båda dessa områden. Konkurrenskraftig långivning ger en kostnadseffektiv 
finansiering och finansiell expertis samt webbaserade analysverktyg ger möjlighet till tids
besparingar och därmed en effektiv skuldförvaltning.

Verksamhetens inriktning
Kostnadseffektiv finansiering uppnås genom att med minsta 
möjliga kostnad säkerställa likviditet och samtidigt med 
effektivast möjliga interna processer tillgängliggöra likvidi
teten till kunder och medlemmar. 

Under året har ett större utredningsarbete genomförts 
med målsättningen att öka förmågan att matcha Bolagets 
fastränteutlåning och upplåning och därmed minska använd
ningen av räntederivat. Ett förändrat arbetssätt ska ge 
marginal förbättringar, lägre operativa risker samt minskade 
kostnader och implementeras stegvis under kommande år.

Sektorns utmaningar medför ett fortsatt och ökande 
behov av kunskap inom skuldförvaltning. Kommuninvest 
kan möta detta behov genom att tillgängliggöra den kunskap 
inom skuldförvaltning och information om sektorn som 
Kommuninvest besitter. Med stöd av digitala verktyg kan 
kunskapen förmedlas på ett likvärdigt sätt till fler kunder och 
medlemmar.

Kommuninvests insatser för att digitalisera och effekti
visera administrationen av lånehandläggningen har fortsatt 
under året. KI Offert erbjuder möjligheten att skicka en 
offertförfrågan digitalt och KI Signera erbjuder möjligheten 
till elektronisk signering av lånedokument. Nyttjandet av  
de digitala lösningarna ökar och erbjuds till fler kategorier  
av kunder. 

Under året har Kommuninvest tagit fram ett nytt web
baserat analysverktyg som erbjuder stöd i planering av inves
teringar och likviditetsflöden. Verktyget erbjuder möjligheten 
att skapa likviditetsprognoser utifrån olika tidshorisonter 
och nivåer inom organisationen. KI Finans Likviditet och 
Investeringar lanseras till Kommuninvests medlemmar och 
kunder under början av 2020.

Kommuninvests fokusområden är utgångspunkt för  
verksamhetsstyrningen.

Flerårsöversikt
Kommuninvests starka tillväxt fortsätter och den totala ut  
låningen passerade 400 mdkr under 2019, en genomsnittlig 
årlig ökning om 13 procent de senaste fem åren. Bolagets 
andel av kommunsektorns externa upplåning har ökat från 
45 procent till 57 procent under samma period. Föreningens 
medlemmar har under senare år kapitaliserat Koncernen 
med målet att nå en bruttosoliditet om minst 1,5 procent 
enligt ägardirek tivet. Det egna kapitalet i Koncernen har  
därigenom ökat från 2,4 mdkr 2015 till 7,6 mdkr 2019. 
Bruttosoliditeten uppgick 31 december 2019 till 1,59 pro
cent. För mer information om bruttosoliditet se sidan 37. 

För flerårsdata i tabellform, se sidan 5.

KUND/MEDLEM
Att vara kundens/medlemmens förstahandsval  

inom kommunal finansförvaltning genom att  
anpassa produkt- och tjänsteutbudet inom  

alla utvalda kundsegment

KOMPETENS
Bredda och  

fördjupa med- 
arbetarnas  

kompetens för 
att säkerställa  
en konkurrens-

kraftig verk- 
samhet i  

framtiden

DIGITALISERING
Öka organisa- 

tionens anpass-
ningsförmåga 

genom att  
förbättra arbets-

sätt och platt- 
formar för  

utveckling och 
innovation

EFFEKTIVITET
Bolagets  

utlåningspris, 
genomsnittlig 
upplånings- 
kostnad plus 

olika marginal- 
påslag, är  

konkurrens- 
kraftigt i relation 
till kommunernas 
egen upplåning

Bolagets fokusområden
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Kommunsektorns upplåning 
under den senaste tioårspe-
rioden karakteriseras av en 
ökad andel upplåning via 
Kommun invest och egna 
marknadsprogram, samt en 
minskning av upplåning via 
banksektorn. Data för 2019 
baseras på bedömd total 
låneskuld.

  Upplåning via 
 Kommun invest, mdkr

 Bankupplåning, mdkr

  Upplåning via egna 
 marknadsprogram, mdkr

  Kommunsektorns låne-
skuld som andel av BNP, %
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16 Kommunsektorns låneskuld som andel av BNP, %

Kommunsektorns låneskuld och finansieringsformer
2009–2019

Mdkr %

Kombinationen av ett omfattande renoverings
behov av de bostäder och fastigheter som  
byggdes under åren 1965–1975 och en kraftig 
befolkningstillväxt som kräver fler verksam
hetslokaler och utbyggd infrastruktur driver 
upp kommunsektorns investeringsvolymer. 
Investeringarna omfattar flera kommunala 
ansvars områden, såsom fastigheter, bostäder, 
vatten och avlopp, infrastruktur och energi
produktion.

Under de tre senaste åren har kommun
sektorns goda resultat och starka kassaflöden 
minskat behovet av extern finansiering för de 
investeringar som har genomförts. Under 2018 
minskade resultatet till 2015 års nivå och för
väntas även minska ytterligare till år 2019. 
Detta har medfört ett ökat behov av extern 
finansiering då ingen avmattning av investe
rings behovet syns. 

Kommuninvest växte kraftigt åren efter 
finanskrisen och har ökat sin marknadsandel 
ytterligare på senare år, sedan 2013 till 2019  
har andelen ökat från 43 till 56 procent. Finan

siering via banksektorn och bilaterala parter 
har minskat till 14 (15) procent. Så sent som 
2013 stod bankerna för en tredjedel av utlå
ningen till Sveriges kommuner och regioner. 
Kommuninvest var vid den tiden den största 
enskilda kreditgivaren med en marknadsandel 
på drygt 43 procent. Ett tjugotal kommuner  
och ett tiotal kommunala bolag är idag aktiva 
på kapitalmarknaden. Utgivningen av kommu
nala obligationer och certifikat stod för 30 (31) 
procent av sektorns finansiering 2019. 

Tillväxten under perioden 2013–2019 för 
sektorns låneskuld har i genomsnitt legat på  
7 procent, Kommuninvest växte under samma 
period med en genomsnittlig tillväxt på 12 pro
cent. Tillväxten i banksektorns utlåning till 
kommunsektorn har varit negativ under perio
den med ett genomsnitt på –6 procent. 

 

1)  Prognos baserad på Kommuninvests löpande uppföljning av skuld 
och investeringsutvecklingen inom kommunsektorn. Vid tidpunkten 
för årsredovisningens publicering var de fullständiga underlagen  
för 2019, kommunernas och regionernas egna årsredovisningar,  
inte tillgängliga. Värden och andelar för 2018 har justerats i enlighet 
med kommunernas och regionernas egna årsredovisningar.

Kommun invest 
stärker sin ställning
Stora investeringar i kommunerna ökar behovet av lånefinansiering.  
Den kommunala låneskulden växte med 65 mdkr under 2019 till 721 (656)1 mdkr.  
Kommuninvest fortsätter att stärka sin ställning och Bolaget finansierade  
56 (54) procent av kommunsektorns totala skuld.

Kommunala 
 upplåningsformer
Svenska kommuner 
och regioner har till-
gång till tre huvud-
sakliga källor för  
lånefinansiering:

•  upplåning via 
Kommuninvest

•  upplåning via  
banksektorn eller 
annan bilateral  
part

•  upplåning på  
penning- och  
obligations-
marknaderna.
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Antal medlemmar och utlåningsvolym
1987–2019

Fler medlemmar i Före-
ningen samt att medlem-
marna valt att lägga en allt 
större del av sin upp låning 
hos Bolaget, är de främsta 
förklaringarna till den his-
toriska utlånings tillväxten.

  Antal medlemmar 
i Kommun invest 
 eko nomisk förening

  Utlåning (nominellt 
värde), Kommuninvest 
 i Sverige AB
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Stärkt marknadsposition
Genom Kommuninvest och övriga kapitalmark
naden kunde Sveriges kommuner och regioner 
under 2019 tillgodose sina upplåningsbehov på 
ett effektivt sätt. Kommuninvest erbjuder låne
produkter med kort eller lång kapitalbindning, 
med fast eller rörlig ränta samt lån som löper 
tillsvidare med ömsesidig rätt till uppsägning 
helt eller delvis.

Vid årets slut uppgick utlåningen i nominella 
termer till 406,5 (353,9) mdkr, en ökning med 
15 (15) procent. Kommuninvests konkurrens
kraft uttryckt som andelen accepterade offerter, 
har varit fortsatt stark. Acceptansgraden för 
lämnade offerter uppgick till 99 (99) procent.

Årets avtalade utlåning, det vill säga nyut
låning och omsättning av befintliga lån, fördela
des med 88 (85) procent på lån med en kapital
bindning längre än ett år och 12 (15) procent  

på lån med en kapitalbindning om ett år eller 
kortare. Lån med en kapitalbindning om ett  
till tre år stod för 20 (23) procent av volymen.

Vid utgången av 2019 bestod Kommunin
vests utlåningsportfölj av 47 (44) procent lån 
med fast räntebas och 53 (56) procent lån med 
rörlig räntebas.

Ökade volymer Gröna lån
Volymen beviljade Gröna lån, finansiering för 
kommunala och regionala investeringsprojekt 
som främjar övergången till lägre koldioxid
utsläpp och hållbar tillväxt, ökade under året. 
Vid utgången av 2019 hade 63,1 ( 39,5) mdkr i 
Gröna lån beviljats, avseende 346 (232) projekt 
och 150 (109) kommuner och regioner. Mer  
information om Gröna lån återfinns på sidorna 
16–17. 

Lån som möter  
kundernas behov
Kommuninvests utlåning växte under 2019 till 406,5 (353,9) mdkr. Tillväxten speglar  
ökade investerings och upplåningsbehov bland Sveriges kommuner och regioner. 
 Ökningen visar även på en ökad konkurrenskraft hos Kommuninvest. Vid utgången  
av 2019 hade Kommuninvest totalt 964 (945) aktiva låntagare.

Enbart utlåning 
till svenska 
 kommuner  
och regioner
All Kommuninvests 
utlåning sker till 
svenska kommuner 
och regioner. Lån kan 
erbjudas till:

•  Kommuner och  
regioner som är 
medlemmar i 
Kommuninvest  
ekonomisk förening.

•  Kommunala och 
regionsägda bolag, 
där en eller flera 
medlemmar i  
Kommuninvest 
 ekonomisk förening 
innehar bestäm-
mande inflytande.

•  Kommunala stiftel-
ser och förbund, 
mot borgen och  
förutsatt att de är 
närstående medlem 
eller medlemmar i 
Kommuninvest  
ekonomisk förening.
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Kommuninvest och Handelshögskolan  
i Stockholm utvecklade spetsutbildning 
Under våren 2019 genomfördes den första omgången av ett  
utbildningsprogram med fokus på ekonomisk analys av kommunal 
verksamhet som tagits fram av Kommuninvest tillsammans med 
Handelshögskolan i Stockholm. Deltagarna bestod av 22 personer 
från fem olika kommuner; Karlstad, Kristianstad, Luleå, Skellefteå 
och Skövde.

Utbildningen, som pågick under fyra dagar, tog sin utgångspunkt 
i den centrala begreppsapparaten, de huvudsakliga sambanden 
och det analytiska ramverket inom ämnesområdena redovisning 
och finansiell analys. Mot bakgrund av detta behandlades fråge-
ställningar rörande kommunala investeringsanalyser, effektivitets-
krav, strategiska vägval vid finansiering av investeringsbehov och 
vilken långsiktig ekonomisk bärkraft en kommun behöver ha.

Gemensamt för de fem kommunerna som deltog i den första 
omgången av utbildningen var att de står inför stora investerings-
behov, vilket medför ett flertal olika strategiska val. En del av  
utbildningen ägnades därför åt styrningen av investeringar och  
de finansieringsvägar som står till buds. Centralt var också att  
diskutera olika modeller för hur investeringsbehoven inom en  
kommunkoncern samordnas. 

Genom att samla kommuner med liknande förutsättningar och 
utmaningar bäddades för en lärorik dialog. En av utbildningens 
nyckelkomponenter var att varje kommun tog med sig ett praktik-
fall om investering från den egna verksamheten. Beslutsunderlag 
och strategiska överväganden analyserades av lärarna och erfaren-
heter utbyttes mellan deltagarna.

– Ambitionen med utbildningsinitiativet är att underlätta för  
personer, som med olika utgångspunkter och uppdrag arbetar med 
kommunalekonomiska frågor, att samverka effektivare framöver.  
Det gäller såväl samarbeten mellan förtroendevalda och tjänste-
personer, som mellan styrande och opposition. Förhoppningen  
är att kommunerna på så sätt ska få en långsiktig effekt av utbild-
ningsinvesteringen och så stor nytta som möjligt av de ekonomiska 
medel som står till buds, sade Johan Nordlund, programledare  
vid Handelshögskolan i Stockholm.

Den första utbildningsomgången var en pilotutbildning.  
Kommuninvest vill nu fortsätta utveckla konceptet för att framöver 
kunna erbjuda utbildningen till fler kommuner.
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Betydande låntagare  
med högsta kreditbetyg
Kommuninvest lånar upp pengar på kapitalmarknader i Sverige och internationellt vilket  
finansierar utlåningen till kommuner och regioner. Efterfrågan på säkra emittenter var fortsatt 
god under året och Kommuninvest kunde fullfölja sina upplåningsplaner till konkurrens  kraftiga 
nivåer. Den totala upplåningen vid årets slut uppgick till 450,8 (397,4) mdkr. 

God efterfrågan på  
Kommun invests  obligationer
Bolaget upplevde under 2019 en fortsatt  
god efterfrågan på sina emissioner. I oktober  
beslutade Kommuninvest om att addera euro
marknaden som en ny strategisk upplånings
marknad. Offentliggörandet hade en positiv 
inverkan och medförde en ökad efterfrågan  
på Kommuninvests obligationer. I oktober 
dubblades emissions volymen vilket till stor  
del kan tillskrivas det positiva mottagandet 
 av euromarknadsnyheten.

Utöver Euro utgör svenska kronor och 
USdollar strategiska upplåningsmarknader, 
både vad gäller traditionell upplåning och det 
som definieras som hållbar upplåning, det vill 
säga gröna obligationer. Bolaget har också en 
taktisk marknad i form av Uridashiupplåning  
i den japanska marknaden. Kommuninvest  
strävar efter att ha en jämn fördelning mellan 
inhemsk och internationell upplåning. 

Fokus på ökad  bench markupplåning
Under året lånades 135,4 (138,8) mdkr upp i 
obligationer med löptid över ett år. Därutöver 
avtalades villkorad upplåning, med potentiell 
förtidsinlösen inom ett år, motsvarande 11,3 

(14,7) mdkr. Upplåning i kortfristiga certifikat, 
med löptid under ett år, uppgick till 35,5 (48,5) 
mdkr. Tidigare emitterad upplåning till ett belopp 
om 19,7 (17,7) mdkr återköptes. Upplåningen 
görs för att ersätta lån som förfaller eller har 
återkallats, för att finansiera nyutlåningen i 
utlåningsverksamheten samt för att anpassa 
storleken på likviditetsreserven efter rådande 
marknadssyn och likviditetsberedskapskrav. 

Bolaget arbetar aktivt med upplåningen i 
sina stora obligationsprogram, så kallade 
benchmarkprogram, såväl internationellt som 
nationellt. Under året genomfördes fyra större 
upplåningar i USdollar, varav en grön.

I det svenska obligationsprogrammet emitte
rades totalt 76,8 (64,9) mdkr och 231,0 (192,7) 
mdkr var utestående vid slutet av året. Under 
2019 emitterades två obligationer (varav en 
grön) och totalt omfattar det svenska obliga
tionsprogrammet åtta utestående obligationer.

Under 2019 emitterades två gröna obligatio
ner, vilket innebär att Kommuninvest sedan 
2016 totalt emitterat sju stycken. Gröna obliga
tioner gör det möjligt att finansiera miljöin
riktade investeringsprojekt i Föreningens 
medlems kommuner och regioner.

Positiva besked för Kommuninvests  
obligationer under året
I oktober beslutade Kommuninvest om att addera euro-
marknaden som en ny strategisk upplåningsmarknad. 
Offentliggörandet hade en positiv inverkan på Bolagets 
upplåningsförhållanden i den svenska marknaden. 
Utöver Euro utgör svenska kronor och US-dollar strate-
giska upplåningsmarknader, både vad gäller traditionell 
upplåning och det som definieras som hållbar upp-
låning det vill säga gröna obligationer. 

I november emitterade Kommuninvest närmare  
10 miljarder kronor i en ny 3-årig grön obligation för 
programmet benchmarkupplåning i US-dollar. 
Transaktionen är den hittills största enskilda gröna 
obligationen från en nordisk SSA-aktör (Sovereigns, 
Supranationals, Agencies) och bekräftade 
Kommuninvests position som den största svenska 
emittenten av gröna obligationer.

En betydande SSA emittent
Kommuninvest emitterar på internationella 
upplåningsmarknader i kategorin ”Sovereigns, 
Supranationals and Agencies” (SSA). Med stora årliga 
upplåningsvolymer är Kommuninvest en betydande 
internationell aktör inom SSA-segmentet. Låntagare 
som Kommuninvest jämför sig med inkluderar:

•  Bank Nederlandse Gemeenten (Nederländerna)

•  Europeiska investeringsbanken, EIB (Europa)

•  KfW (Tyskland)

•  Kommunalbanken (Norge)

•  Kommunekredit (Danmark)

•  Municipality Finance (Finland)

•  Nordiska Investeringsbanken, NIB (Norden och 
Baltikum)

Nyupplåning  
per valuta* 
2019 (2018)

 SEK 60 (46) %

 USD 32 (44) %

 JPY 8 (9) %

 MXN, TRY 0 (1) %

 ZAR 0 (0) %

 AUD 0 (–) %

*exkl. certifikatupplåning

Nyupplåning  
per program*
2019 (2018)

  Svenskt obligations-
program 52 (42) %

  Benchmark-
upplåning, övriga 
valutor 25 (43) %

  Uridashi 8 (11) %

  Gröna obligationer 
14 (4) %

*exkl. certifikatupplåning
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Likviditetsreserv för att klara 
 kundbehov i alla lägen
För att kunna förse kunderna med finansiering även i perioder av osäkerhet på de  
finansiella marknaderna och med god framförhållning kunna säkerställa att upplånings 
förfall kan åter betalas har Kommuninvest en likviditetsreserv. Reserven uppgick vid  
årets slut till 44,7 (47,3) mdkr, motsvarande 11 (13) procent av utlåningsvolymen.

1)  Detta inkluderar bland annat 
Bolagets nordiska grannorga-
nisationer.

Reserv med hög kreditkvalitet och låg risk
Utgångspunkten i Kommuninvests likviditets
strategi är god matchning av tillgångar och  
skulder. Kommuninvest har också en likviditets
reserv, dess syfte är att säkerställa befintliga och 
framtida åtaganden under perioder av finansiell 
stress. Bolaget måste alltid kunna möta ingångna 
avtal och Kommuninvests likviditetsreserv är 
därför beroende av upp låningen i respektive 
valuta. Strikta regler och ett konservativt för
hållningssätt är styrande för Kommuninvests 
likviditetsreserv. Enligt Bolagets instruktioner 
ska likviditetsreserven säkerställa att Kommun
invests åtaganden kan infrias med bibehållen 
utlåningskapacitet, se vidare sidorna 34–35.  
Likviditetsreservens storlek anpassas efter 
bland annat upplåningsförfall och omvärldsfak
torer, exempelvis valutakurs och ränte föränd
ringar. Per 20191231 uppgick likviditetsreser
ven till 11 (13) procent av utlåningsvolymen. 

Enligt Bolagets strategi ska likviditetsreserven 
placeras kort, och den genomsnittliga löptiden 
får som mest uppgå till 12 månader. Enskilda 
placeringar får som mest ha en löptid upp till 
39 månader.

Effektiv och konservativ förvaltning i fokus
Förvaltningen under 2019 präglades av en lik
viditetsreserv med både hög kreditkvalitet och 
omsättningsbarhet. Direkta placeringar görs 
främst i värdepapper utgivna av nationella 
regeringar eller centralbanker, Sovereigns, 
Supranationals and Agencies (SSA)1 samt multi
laterala utvecklingsbanker.

Vid utgången av 2019 var 84 (86) procent  
av reserven placerad i värdepapper med högsta 
möjliga kreditvärdighet. 70 (76) procent utgjor
des av placeringar i värdepapper utgivna av 
emittenter i Sverige. Se not 2 för ytterligare 
information om Bolagets kreditriskexponering.

Placeringsregler 
för likviditets
reserven 
•  Likviditetsreserven  

får ha en maximal 
genom snittlig löptid 
om 12 månader

•  Maximal löptid på 
enskilda placeringar  
är 39 månader.

För mer information,  
se avsnitt Risk- och kapital 
hantering sidorna 34–38 
eller Kommuninvests  
webbplats  
www.kommuninvest.se.

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 ratingkategori
2019 (2018)

 AAA 84 (86) %

 AA 16 (12) %

 A 0 (2) %

Likviditetsreserven 
fördelad på 
 emittentkategori
2019 (2018)

  Nationella regeringar 
eller centralbanker 
41 (78) %

  Kreditinstitut subven-
tionerade långivare 
13 (9) %

  Kreditinstitut banktill-
godohavanden 4 (4) %

  Kreditinstitut place-
ringsrepor 37 (–) %

  Multilaterala utveck-
lingsbanker 4 (7) %

  Delstatliga eller lokala 
självstyrelseorgan och 
myndigheter 0 (2) %

Likviditetsreserven 
fördelad  
på land
2019 (2018)

 Sverige 70 (76) %

  Supranationals 4 (7) %

  Finland 7 (7) %

 Tyskland 11 (4) %

 Danmark 2 (2) %

 Storbritannien 2 (2) %

 USA 4 (0) % 
  Kanada 0 (2) %
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Medarbetarskap för största 
 möjliga medlemsnytta
Kommuninvests utgångspunkt är att det är ledare och medarbetare tillsammans som utför  
organisationens uppdrag och skapar nytta för dess medlemmar. Arbetet med att skapa en  
stark kultur i linje med Bolagets kommunala värderingar fördjupades med det medarbetar 
program som genomfördes under 2019.

Kommuninvest befinner sig i en ständigt föränderlig värld 
som blir alltmer komplex. Organisationen, ledare och med
arbetare behöver ha en hög förmåga att förstå sektorns 
behov idag och imorgon, samt förmågan till förändring för 
att kunna skapa största möjliga nytta och värde för kunder 
och medlemmar även i framtiden. För att hantera utveck
lingen och öka medarbetarnas förmåga till självledarskap 
har Kommuninvest genomfört en omfattande satsning på 
ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och kultur i 
form av ett medarbetarprogram.

Programmet innebär att samtliga medarbetare utbildats 
bland annat i modulerna:

• Roll, mål, sammanhang

• Feedback

• Kommunikation

• Gruppers utveckling

• Effektiva möten

Effektmätningar genomförda under hösten 2019 visar på 
goda resultat med ökningar inom samtliga av mätområdena, 
till exempel att medarbetarna känner ett starkt engagemang 
för sina arbetsroller och har förmåga till en hög grad av själv
ledarskap. Mer information om utvärderingen återfinns på 
sidan 21. 

Strategisk kompetensförsörjning
Ett av Bolagets övergripande fokusområden är att bedriva en 
kunskapsorienterad verksamhet. Bolaget arbetar aktivt med 
kompetensförsörjning för att styra medarbetarnas och orga
nisationens kompetens i linje med verksamhetsmålen. På 
samma sätt arbetar Bolaget för att på ett strukturerat sätt  
attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Kommuninvest 
strävar efter att bli en ständigt lärande organisation som kan 
skapa största möjliga kund och medlemsnytta. Att lära nytt 
och kompetensväxla kommer vara en av Bolagets viktigaste 
utmaningar i framtiden och de närmaste åren kommer resur
ser att läggas på att öka samtliga medarbetares förmåga att 
lära nytt samt strategisk och operativ förändringsledning.

En hållbar organisation
Kommuninvest har en holistisk syn på en hållbar organisa
tion. För att skapa en välfungerande och hälsosam arbets
plats måste många olika delar finnas på plats, vilket visuali
seras i bilden nedan. För Kommuninvest är det viktigt med 
balans mellan arbetsliv och privatliv och vi ställer höga krav 
på hållbarhet i alla aspekter. Bolaget tillhandahåller verktyg, 
strukturer och processer som möjliggör att medarbetare kan 
ta ett stort eget ansvar för den egna hållbarheten.

Medarbetarundersökning 2019
Medarbetarundersökningen 2019 gav ett NMI (Nöjd med
arbetarindex) på 74 (73). Resultatet är högt och indikerar  
en god tillfredsställelse med en välfungerande arbetsplats. 
Resultatet tyder även på att det arbete som lagts ner på  
ledarskap, medarbetarskap och kulturfrågor har gett resultat. 
Dessa kommer vara prioriterade områden även inför 2020.

Index eNPS (EmployeeNetPromoterScore) ökade från 
46 till 55, vilket klassas som ett högt värde med en hög andel 
ambassadörer och en låg andel kritiker.

Styra och utveckla medarbetarnas och organisationens  
kompetens i linje med verksamhetsmål och strategier

ARBETSMILJÖ

Fysisk

Social-
organisatorisk

Digital

MEDARBETARE

Hälsa

Kompetens-
utveckling

Förmåner

ORGANISATION

Ledarskap

Medarbetarskap

Intern-
kommunikation

Kommuninvest har nolltolerans mot alla former av diskriminering eller 
trakasserier och arbetar förebyggande i dessa frågor. Bolaget arbetar 
för att integrera jämställdhet och mångfald i samtliga områden i Bolaget.

Medarbetarundersökning
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Balansomslutningen uppgick vid periodens slut 
till 471 321,3 (417 211,0) mnkr och utlåningen 
till kommunerna och regionerna står för huvud
delen av tillgångarna. Utlåning uppgick till 
408 218,1 (355 710,0) mnkr vid årsskiftet. 

Per 20191231 uppgick det egna kapitalet 
till 7 994,7 (8 248,6) mnkr.

Överskottsutdelning att utbetala 2020
Förutsatt beslut på Föreningens årsstämma 
2020 kommer Föreningen att använda sig av 
överskottsutdelning i form av återbäring samt 
ränta på insatskapital för räkenskapsåret 2019. 
För detta har Bolaget i bokslutet lämnat kon
cernbidrag om 393,5 (750,6) mnkr och föresla
gen överskottsutdelning uppgår till 355,4 
(717,8) mnkr.

Skulle ett beslut om inbetalning av nytt insats
kapital fattas bedömer Föreningens styrelse det 
som sannolikt att samtliga medlemmar som 
ännu ej nått upp till den beslutade högsta nivån 
för medlemsinsats deltar, med ett belopp som är 
beroende av om medlemmen nått 50, 75 eller 
100 procent av den högsta insatsnivån. Utbetal
ning av överskottsutdelning samt inbetalning av 
insatskapital till Föreningen respektive eventu
ell kapitalförstärkning till Bolaget förväntas ske 
inom tre månader från beslut. Det beräknade 
men ännu ej beslutade kapitaltillskottet uppgår 
till 13,0 (30,9) mnkr.

Kapitaltäckning
Koncernen är väl kapitaliserat för att möta  
riskerna i verksamheten, med kapitalrelationer 
som med god marginal överstiger de föreskrivna 
minimi kraven i pelare 1 samt pelare 2 baskrav. 
Kärnprimärkapitalet uppgick till 7 456,1 

(7 553,0) mnkr, vilket innebär en kärnprimär
kapitalrelation på 128,2 (187,7) procent.  
Koncernens kapitalbas består numera enbart  
av kärnprimärkapital och därmed uppgår även 
den totala kapitalrelationen till 128,2 (192,8) 
procent.

Vid utgången av 2019 uppgick Koncernen, 
enligt CRR rapporterade bruttosoliditetsgrad, till 
1,59 (1,74) procent. Med de särskilda reglering
arna för offentliga utvecklingskreditinstitut där 
bruttosoliditetsgraden beräknas exklusive utlå
ning till medlemmar och deras bolag uppgick 
bruttosoliditetsgraden till  12,36 (11,19) pro
cent, se alternativa nyckeltal på sidan 100.

För mer information angående Koncernens 
kapitalhantering, se sidorna 36–37 samt not 2.

Rating
Bolaget har högsta kreditbetyg, AAA från S&P 
Global Ratings och Aaa från  Moody’s. Rating
instituten bekräftade i februari respektive sep
tember 2019 Bolagets rating, med stabila utsik
ter. Ratinginstituten lyfter fram det solidariska 
borgens åtagandet från Föreningens ägare, 
 mandatet Bolaget har från dess ägare att agera 
Kommun gäld för medlemmarna, den höga 
 kvaliteten i låneportföljen samt strategin för 
kapitaluppbyggnad inför kommande regelverk.

Bolaget höjde under året sitt så kallade ESG 
betyg från instituten ISSOekom och Sustaina
lytics. Betyget från ISSOekom höjdes med två 
steg, till B–; Sustainalytics gav ett ESGbetyg om 
9.1, i kategorin ”försumbar ESGrisk”.

Resultaten visar att Kommuninvest anses
tillhöra den grupp av finansiella institutioner
vars verksamhet är minst exponerad för håll
barhetsrisker.

Finansiell ställning 
Det egna kapitalet i Koncernen uppgick vid utgången av 2019 till 7 994,7 (8 248,6) mnkr.  
Den totala kapitalbasen var 7 456,1 (7 553,0) mnkr vilket gav en total kapitalrelation om  
128,2 (192,8) procent.

Kommentarer till 
räkenskaper 
På sidorna 49, 51 och 
53 finns kommentarer 
till resultat räkning, 
balansräkning samt 
förändringar i eget 
kapital. Dessa kom-
mentarer utgör en del 
av förvaltnings-
berättelsen. 

AAA

Aaa
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Förändringar som skett under 2019 avseende  
riskhantering och riskexponering
All finansiell verksamhet i Koncernen bedrivs i Bolaget. 
Under 2019 har inga väsentliga förändringar skett avseende 
Bolagets mål, principer eller metoder för att hantera risk. 
Bolagets exponeringar mot olika risktyper har heller inte 
väsentligen förändrats. 

Ett nytt riskramverk och där tillhörande riskpolicy har 
tagits fram under året. Detta ramverk börjar gälla från 
1 januari 2020. Syftet med policyn är att fastställa de yttre 
ramarna för Bolagets risktagande och riskhantering. Det nya 
ramverket ska tydliggöra kopplingen mellan mål, begräns
ningar i form av ägardirektiv och lagkrav samt riskmått.

Riskprofil och riskhantering
Bolagets riskprofil och tillåtna risktagande fastställs årligen  
i ägardirektivet vilket antas på årsstämman i Föreningen. 
Ägardirektivet slår fast att Bolagets risker ska vara små och 
aldrig vara större än nödvändigt för att uppnå syftet med 
verksamheten. Verksamheten omfattas av kommunallagens 
förbud mot spekulativ verksamhet.

Riskstrategi
I riskstrategin anger styrelsen sin grundläggande syn på risk 
och konkretiserar riskaptiter samt regler för hantering av 
Bolagets identifierade risker. Riskaptiten beskriver den risk
nivå som styrelsen är beredd att exponera Bolaget för i syfte 
att uppfylla uppdraget från ägarna. Riskaptiten definieras  
som den risknivå och de resultatslag som styrelsen är villig  
att tolerera under nästkommande år för att uppnå Bolagets 
strategiska mål. Riskaptiten fastställs minst en gång årligen. 
Nivån på riskaptiten avgörs av faktorer så som finansiell  
ställning, tillväxtmål, marknadsförutsättningar för den givna 
tidsperioden samt om effektivitetsvinster kan uppnås vid ett 
förändrat risktagande. Riskstrategin är en del av Bolagets  
riskramverk som innefattar styrelsens grundläggande instru
ment för verksamhetsstyrning och god intern kontroll.

Riskhantering och riskkontroll
Kommuninvest har en central betydelse för finansieringen  
av svenska kommuners och regioners investeringar. För att 
uppfylla uppdraget lånar Bolaget upp pengar på den finan
siella marknaden och lånar ut dessa till kunderna. Verk
samhetsmodellen innebär att Bolaget är utsatt för risker för
knippade med den finansiella marknaden, den svenska staten 
och kommunernas ekonomiska förutsättningar, klimat och 
hållbarhetsrelaterade frågor samt interna och externa opera
tiva risker.

Bolagets riskhantering är utformad för att verksamheten 
ska kunna bedrivas i enlighet med ägardirektiven om ett  
lågt risktagande. Se sidan 38 för en översikt av de risktyper 
Kommuninvest regelbundet hanterar och mäter. För att 
begränsa de risker som förknippas med Bolagets verksam
hetsmodell samt tillse att verksamheten hålls inom de, av 
Bolagets styrelse, angivna riskaptiterna används limiter eller 
andra åtgärder. Limiter och riktlinjer för riskhantering är 
fastställda i styrelsens Kreditpolicy och Finanspolicy samt  
i styrelsens Policy för operativa risker.

Kreditpolicy
I Kreditpolicyn har styrelsen angivit den grundläggande 
synen på kreditgivning, hur den ska vara organiserad samt 
dokumentationen av kreditbeslut.

I nu gällande ägardirektiv formuleras den grundläggande 
synen på Bolagets kreditgivning och analysmodell. Denna 
baseras på grundprincipen att en exponering mot en svensk 
kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska 
staten. Svenska kommuner har även av tradition upprätthållit 
ett ansvarstagande ägarskap vilket vid limitsättning för kom
munkoncernen tillmäts stor betydelse. 

Kreditrisken vid utlåning till ett kommunägt företag anses 
vara mycket låg. Enligt bolagsordningen kan kreditgivning 
ske till kommunala företag, stiftelser eller kommunalförbund 
under förutsättning att medlemmen/medlemmarna utövar ett 
bestämmande inflytande över låntagaren och att medlemmen/
medlemmarna tecknar borgen för åtagandet. Kreditgivning 
till ett kommunalförbund kräver även att samtliga dess för
bundsmedlemmar är medlemmar i Kommuninvest ekono
misk förening.

Låg risktolerans och   
effektiv  riskhantering
Kommuninvests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning  
för kommunsektorn. Detta innebär att efter kundernas behov låna upp pengar på den  
finansiella marknaden. Verksamheten ska karakteriseras av begränsade risker. Nedan  
presenteras övergripande Bolagets mål, principer och metoder för att hantera risk. 
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Finanspolicy
I Finanspolicyn anges styrelsens grundläggande syn på  
Bolagets likviditetsstrategi, likviditetsanskaffning, likviditets
reserv, användning av derivat samt hantering och kontroll av 
risker hänförliga till dessa verksamheter.

Strategin för likviditetsanskaffning är en långsiktig plan 
för Bolagets nuvarande och framtida finansiering. Strategins 
riktlinjer är att uppfylla en tillräcklig grad av diversifiering 
av finansieringskällor med hänsyn till antal och typ av mot
parter, typ av finansiella instrument, löptider, valutor och 
geografiska marknader.

Enligt Finanspolicyn ska Bolaget identifiera de viktigaste 
faktorerna som påverkar möjligheten att anskaffa finansie
ring. Dessa faktorer ska följas noggrant för att försäkra sig 
om att den bedömda finansieringsförmågan fortfarande  
gäller under olika tänkbara omständigheter. Bolaget har en 
övergripande strävan att bibehålla en stor andel av total  
upplåningsvolym i svenska kronor. I syfte att minimera ris
ken för att utestängas från andra marknader ska Bolaget 
löpande emittera certifikat och obligationer på andra mark
nader utöver den svenska.

Syftet med likviditetshantering är att Bolaget ska kunna 
möta sina kända och prognostiserade likviditetsbehov.  
Bolagets likviditetsanskaffningsstrategi syftar till att skapa 
goda förutsättningar för att möta omsättning av befintlig 
utlåning, nyutlåning, upplåningsförfall och likviditetskrav 
utifrån säkerställande av ingångna derivat och repor.

Bolaget ska ha en god likviditetsberedskap under normala 
marknadsförhållanden så väl som i perioder med likviditets
påverkande stress. Styrelsen ska omgående informeras vid 
indikationer på förändringar i förutsättningarna att upprätt
hålla en normal likviditetsberedskap. Bolagets organisation 
för likviditetshantering ska vara utformad för att säkerställa 
att Bolagets samtliga betalningsförpliktelser kan mötas i  
tid utan väsentliga merkostnader samt att överlikviditet  
ska möjliggöra en fortsatt omsättning av befintlig utlåning.

Bolaget ska säkerställa en god matchning mellan till
gångar (utlåning och placeringar) och skulder (upplåning 
och eget kapital). Eventuella över eller underskott av likvidi
tet som uppstår i den dagliga verksamheten hanteras intra
dag via Riksbankens betalningssystem RIX, där Bolaget är 
fullvärdig medlem.

Oberoende kontroll
Inom Bolaget finns tre oberoende kontrollfunktioner;  
avdelningen för Risk och Kontroll, Regelefterlevnad och 
Internrevision. Risk och Kontroll och Regelefterlevnad  
ut gör tillsammans Bolagets andra försvarslinje medan 
Intern revision utgör Bolagets tredje försvarslinje. De tre 
olika försvarslinjerna visualiseras i organisationsschemat 
som presenteras i avsnittet Riskorganisation.

Risk och Kontroll
Avdelningen för Risk och Kontroll utövar den övergripande 
riskkontrollen och övervakar Bolagets finansiella och opera
tiva risker. Bolagsstyrelsen informeras regelbundet i riskkon
trollärenden. Funktionen är skild från affärsverksamheten 
och rapporterar till VD. Ansvarig för avdelningen är Bolagets 
riskchef som utses av VD som också rapporterar utnäm
ningen till styrelsen.

Avdelningen ansvarar även för att följa upp att riskrap
porteringen är korrekt enligt gällande externa och interna 
regler, att regelbundet utföra stresstester samt att leda och 
samordna arbetet kring operativa risker.

Regelefterlevnad
Bolagets funktion för regelefterlevnad är en av affärsverk
samheten oberoende kontroll och stödfunktion som rappor
terar till VD. Chefen för regelefterlevnadsfunktionen utses av 
VD och rapporterar till både VD samt styrelsen i regelefter
levnadsfrågor.

Regelefterlevnadsfunktionen ansvarar bland annat för  
att övervaka och kontrollera regelefterlevnaden inom den 
tillståndspliktiga verksamheten samt ger råd och stöd till 
verksamheten och den verkställande ledningen i frågor 
rörande lagar och andra regler som gäller för den tillstånds
pliktiga verksamheten.

Internrevision
Bolagets internrevision, vilken är utlagd på extern part, är en 
oberoende granskningsfunktion som rapporterar till styrel
sen. Internrevisionen ansvarar för utvärdering av hante
ringen av risker, Bolagets kontroll och styrprocesser samt att 
verksamheten bedrivs enligt styrelsens och VD:s instruktio
ner. Internrevisorn rapporterar löpande till styrelsen, VD och 
till de externa revisorerna. Styrelsen fastställer årligen en 
plan för internrevisionens arbete. VD redogör i styrelsen för 
åtgärder som vidtagits med anledning av rapporteringen från 
internrevision.

Riskorganisation
För att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering utan att 
överstiga Bolagets riskaptit ska riskhanteringen i verksam
heten kännetecknas av förebyggande åtgärder som syftar till 
att förhindra och/eller begränsa såväl risker som dess skade
verkningar.

Bolagets riskchef har det samlade ansvaret för Bolagets 
riskramverk. Respektive avdelningschef ansvarar för hante
ring och kontroll av risker inom sitt verksamhetsområde. 
Framåt och bakåtblickande analyser används för att säker
ställa att Bolaget identifierar, bedömer och mäter risker  
korrekt.
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Kreditgruppen är ett beredande organ vid förslag till föränd
ringar i limitutrymmen mot placerings och derivatmotparter 
och medlemmar, samt övriga kreditfrågor som kräver beslut 
av styrelsen eller VD. Kreditriskkommittén fastställer modell 
samt faktorer som ligger till grund för Bolaget beräkning av 
förväntade kreditförluster. Bolagets ALCOgrupp (Asset Lia
bility Committee) ansvarar för att bereda frågor gällande 
marknadsrisk och likviditetsriskfrågor som kräver beslut  
av styrelsen eller VD.

Bolagets RCCkommitté (Risk Compliance Control) syftar 
till att på ett samlat sätt dokumentera det arbete som sker 
inom Bolagets kontrollfunktioner samt till att bereda kon
trollfunktionernas rapporter till den verkställande ledningen 
och till styrelsen.

Kapitalhantering
Föreningen har ansvaret för Kommuninvests kapitalupp
byggnad. Föreningens kapitalhantering syftar till att Koncer
nen ska vara fullgott kapitaliserad för att möta riskerna i verk
samheten, kommande regelkrav och ökande utlåning.

Kommuninvests kapitalisering – ett ägaransvar
Kommuninvest kapitaliserar genom obligatoriska och frivil
liga medlemsinsatser från Föreningens medlemmar, tillika dess 
ägare. Kommuninvests ägare har beslutat att en fördubbling 
av medlemsinsatserna ska kunna genomföras i kapitalstär
kande syfte, utan att Föreningens stadgar behöver skrivas om. 
Genomförandet kräver ett särskilt beslut vid en ordinarie eller 
extrainkallad föreningsstämma. Stadgarna i Föreningen med
ger även andra alternativ, såsom förlagslån och utgivande av 
primärkapitalinstrument. 

Föreningen stärker kapitalet i Bolaget genom köp av aktier. 
Allt aktiekapital i Bolaget består av kärnprimärkapital.

Kapitalplan och intern kapitalutvärdering
I Föreningen utarbetas årligen en plan för Kommuninvests 
kapitaluppbyggnad. Planen innehåller riktlinjer och besluts
regler som rör Koncernens kapitaluppbyggnad samt vilka 
insatsnivåer som gäller under kommande kapitaliserings
period. 

Kommuninvests interna kapital och likviditetsutvärde
ringen (IKLU) utgör en viktig byggsten vid upprättandet av 
planen för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Inom ramen 
för IKLU görs en intern bedömning av Koncernens kapital 
och likviditetsbehov, baserat på riskerna i verksamheten och 
regulativa krav. Den interna kapital och likviditetsutvärde
ringen sammanställs i en rapport som fastställs av Förenings
styrelsen och rapporteras på begäran till Finansinspektionen. 

För mer detaljerad information samt kvantitativ information  
om Bolagets riskexponering hänvisas till not 2 samt till den  
separata Risk- och kapitalhanteringsrapport som finns på  
www.kommuninvest.se.

Organisationsschema med verksamhetens tre försvarslinjer
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Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för Koncernens 
IKLU och Föreningens VD ansvarar för att integrera Koncer
nens IKLUprocess i Koncernens löpande verksamhet och 
planering.

Den interna kapitalutvärderingen per årsskiftet visar  
att Kommuninvest möter samtliga regulativa kapitalkrav,  
se not 2.

Kommande bruttosoliditetskrav
Från och med den 28 juni 2021 tillämpas det nya kapital
kravsmåttet bruttosoliditetsgrad (leverage ratio) inom EU. 
Bruttosoliditetskravet är fastställt till tre procent och blir 
direkt gällande för Kommuninvest via kapitaltäckningsför
ordningen (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019. 

Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan 
primärkapitalet och de totala exponeringarna i tillgångar 
och åtaganden. Rapportering av bruttosoliditetsgrad till 
berörda myndigheter sker sedan 2014. 

Vid beräkningen av bruttosoliditetsgraden gäller en sär
skild reglering för s.k. offentliga utvecklingskreditinstitut, 
Public Development Credit Institutions (PDCI). Kommunin
vest bedömer att Kommuninvest uppfyller samtliga kriterier 
för att definieras som ett PDCI och Finansinspektionen finner 
inga skäl att ifrågasätta den bedömningen i deras senaste 
översyn och utvärderingsprocess. För Kommuninvest inne
bär detta att all utlåning till medlemmar och deras bolag kan 
avräknas från det exponeringsmått som används vid beräk
ningen av Bolagets och Koncernens bruttosoliditetsgrad. 

Kommuninvest möter därigenom med god marginal brutto
soliditetskravet på tre procent i pelare 1.

Finansinspektionen har kommunicerat att det är tillsyns
myndighetens bedömning att Kommuninvest har fortsatt 
behov av att hålla kapital mot risken för alltför låg brutto
soliditetsgrad, enligt artikel 98.6 i kapitaltäckningsdirektivet 
(2013/36/EU), oaktat beslutad reglering om bruttosoliditets
krav i pelare 1. Kapitalbehovet för risken med alltför låg 
bruttosoliditetsgrad tas upp i pelare 2 och utgår från att 
Kommuninvests samlade kapitalbehov ska motsvara en 
brutto soliditetsgrad, räknad på hela bruttoexponerings
beloppet (där utlåning till medlemmar och deras bolag är 
medräknad), på minst en procent. Finansinspektionens 
bedömning avseende risken med alltför låg bruttosoliditets
grad gäller för såväl Bolaget som för Koncernen. 
 
Kapitalisering 2019
Kapitaliseringen i Föreningen sker genom medlemsin satser 
samt av föreningsstämman beslutad återbetalning av  
överskottsutdelning. Under 2019 har andelskapitalet 
i Föreningen ökat med 110,1 mnkr.
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Kommun invests riskhantering i korthet

BESKRIVNING RISKHANTERING

Kreditrisk

Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en 
 motpart i kreditgivningen inte fullföljer sina 
åtaganden.

Utlåning sker endast till medlemmar och av dessa majoritetsägda företag. Utlåning 
kan också ske till kommunala stiftelser och kommunalförbund. Medlemmarna följs 
upp med en egen modell för riskuppföljning och kommunanalys. Bolagets styrelse 
fastställer årligen en koncernlimit för samtliga medlemmar. Limiten innebär en maxi-
mal nivå på Koncernens nettokoncernskuld per invånare. Utlåning till kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund sker endast om kommunerna lämnat en 
 proprieborgen. Kommuner och regioner har be  skattningsrätt och kan inte försättas 
i konkurs. Staten har även det yttersta ansvaret för kommunsektorns verksamhet. 
Kreditgivningsrisken bedöms vara mycket låg.

Emittentrisk
Med emittentrisk avses risken att en emittent  
av ett värdepapper inte återbetalar hela sitt 
åtagande vid förfall. 

Placeringar sker främst i värdepapper utgivna av stater eller statligt garanterade 
emittenter, där emittenten har ett kredit betyg om lägst A från S&P Global Ratings. 
Maximal återstående löptid på värdepapper i likviditetsreserven är 39 månader. 
Samtliga utestående emittenter följs upp årligen och vid behov. Bolagets styrelse 
fastställer årligen en totallimit för varje emittent. Kommun invests höga krav på 
 emittenter gör att emittentrisken bedöms vara begränsad. 

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken att motparten 
i ett finansiellt kontrakt fallerar innan slut-
avvecklingen av kassaflödena. Motpartsrisk 
uppkommer då derivatkontrakt ingås med 
 motparter i syfte att reducera eller eliminera 
marknadsrisker. Ett sådant derivatkontrakt kan, 
beroende på förändringar i marknads värden, 
innebära antingen en fordran eller en skuld  
mot motparten.

För att Bolaget ska ingå ett oclearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har 
ett kreditvärde som emittent om lägst BBB+ eller är garanterad av någon med denna 
kreditvärdighet. Har motparten ett kreditvärde lägre än A, tas särskild hänsyn till 
derivatets omsättningsbarhet, komplexitet och löptid. För att Bolaget ska ingå ett 
clearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emit-
tent om lägst BBB–.

Affärsutrymmet begränsas utifrån ett antal kriterier. Samtliga utestående motparter 
följs upp årligen och vid behov. Derivat expo neringar ska omfattas av ISDA-avtal och 
i de flesta fall CSA-avtal. För nya mot parter är CSA-avtal ett krav. CSA-avtal innebär 
att Kommun invest erhåller säkerheter för de fordringar som överstiger i avtalet fast-
ställd exponering. De säkerheter som Kommun invest erhåller, innebär att motparts-
risken begränsas. Bolagets styrelse fastställer via instruktioner krav på ISDA- och 
CSA-avtalens utformning.

Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses risken att netto-
marknadsvärdet (det sammanlagda värdet)  
på Bolagets tillgångar och skulder minskar på 
grund av förändringar i riskfaktorer på den 
finansiella marknaden.

Kommun invests verksamhet och affärsmodell ger upphov till marknadsrisker i form 
av ränterisk, valutarisk, kreditmarknadsrisk, övrig prisrisk och avvecklingsrisk. Mark-
nadsrisk mäts och följs upp löpande. Största delen av ränte- och valutarisker samt 
övrig prisrisk byts mot motpartsrisker genom derivatkontrakt. Kredit mark nads risken 
begränsas dels genom en god matchning av löptider mellan  skulder och tillgångar, 
dels genom att både tillgångarna och skulderna har mycket god kredit kvalitet med, 
historiskt sett, små rörelser i underliggande priser. Bolaget är exponerat mot föränd-
ringar i kreditspreadar på tillgångar och/eller skulder samt förändringar i basis-
swappar. Genom god styrning och kontroll hålls den risken på en kontrollerad och 
acceptabel nivå. Exponering mot ränte- och valutarisk är mycket begränsad.

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna 
infria sina betalningsförpliktelser vid förfallo-
tidpunkten utan att kostnaden för att erhålla 
betalningsmedel ökar avsevärt.

Den strukturella likviditetssituationen ska vara mycket stabil med god löptids-
matchning mellan skulder och tillgångar. Likviditetsrisker begränsas genom att 
Bolaget är full värdig medlem i Riksbankens betalningssystem, RIX. Genom RIX  
kan Kommun invest bland annat låna mot säkerhet. För att säkerställa god likvidi-
tetsberedskap även under perioder av stress har Bolaget en höglikvid likviditets-
reserv. Sammantaget begränsar detta likviditetsriskerna i Bolaget.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till 
följd av att interna processer och rutiner är 
 felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga 
fel, felaktiga system eller externa händelser 
inklusive legala risker. 

Riskidentifiering sker löpande under året i verksamheten. Metoden inkluderar 
åtgärdsplanering för att hantera de identifierade riskerna. Det finns rutiner och 
system stöd för att möjliggöra rapportering och uppföljning av icke önskvärda 
 händelser. God styrning och kontroll innebär att den operativa risken hålls på  
en  kontrollerad och acceptabel nivå.
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God styrning och kontroll är av central betydelse för  
Koncernen, eftersom den är offentligt ägd och har ett 
ansvarsfullt uppdrag. Bolagsstyrningsrapporten för  
Kommuninvest i Sverige AB återfinns i dess årsredovisning.

Kommuninvestkoncernen
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”, org.nr. 
7164532074) äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest 
i Sverige AB (”Bolaget”, org.nr. 5562814409).

Bolaget äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest 
Fastighets AB (org.nr. 5564645629). Andelskapitalet i För
eningen uppgick per 20191231 till 7 000,0 (6 889,9) mnkr. 

Varje ny medlem i Föreningen tillskjuter ett andelskapital  
till Föreningen baserat på invånarantal i medlemskommunen 
eller regionen. Per 20191231 hade Föreningen 290 (288) 
medlemmar.

Principer för styrning
Medlemmarna i Föreningen utgörs av svenska kommuner 
och regioner. Föreningen är en medlemssamverkan med 
främsta syfte att ge medlemmarna och deras majoritetsägda 
företag tillgång till kostnadseffektiv och stabil lånefinansie
ring.

Styrning och kontroll i centrum
Kommuninvest ekonomisk förening är moderförening i Kommuninvestkoncernen.
Föreningen ägs av 290 svenska kommuner och regioner med syfte att effektivisera  
deras finansverksamhet. Föreningen utgör tillsammans med Kommuninvest i  
Sverige AB (publ) samt Kommuninvest Fastighets AB en finansiell företagsgrupp.

 Utnämningsansvar 
 Rapporteringsvägar

Föreningsstämma 

Medlemmar/ägare

Styrelsen

KOMMUN INVEST EKONOMISK FÖRENING

Verkställande direktör

Asset Liability  
Committee (ALCO)

Kreditgrupp

Verkställande   
ledning

Risk Compliance Control 
Committee (RCC)

Styrelsen

Årsstämma 

KOMMUN INVEST I SVERIGE AB

Chef  
Regelefterlevnad

Lekmanna
revisorer

Chef Risk och 
Kontroll

Internrevisor 

Externrevisor

Val 
beredningar

Internrevisor

Externrevisor
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Föreningen ska enligt stadgarna inte drivas med vinstsyfte. 
När dess behov av konsolidering är tillgodosett ska allt  
överskott tillfalla medlemmarna. Medlemmarna bestämmer 
själva om verksamhetens inriktning, och ingen medlem har 
ensam ett bestämmande inflytande. På årsstämman har varje 
medlem en röst.

Nedan presenteras några av de principer som bolags
styrningen baseras på. Till detta kommer styrelsens arbets
ordning, instruktionen för den verkställande direktören  
och andra interna regler som styrelsen har fastställt.

Medlemssamråd
För att stimulera till ägarinflytande och dialog genomförs 
årliga medlemssamråd, där representanter för förenings
styrelsen diskuterar aktuella frågor med medlemmarnas  
företrädare i mindre forum. Medlemssamråden är viktiga 
forum för att förbereda beslutsärenden inför årsstämman. 
Inför årsstämman 2019 avhölls medlemssamråden på 17 
(18) platser runtom i Sverige, med 357 (346) deltagande  
politiker och tjänstemän. I september 2019 hölls tre extra 
medlemssamråd, med 81 deltagande politiker och tjänste
män, för att diskutera kapitalisering av Koncernen. Ett  
av de extra medlemssamråden webbsändes.

Ägardirektiv
Styrelsen i Föreningen utarbetar ägardirektiv för Bolaget, 
som fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma. 

I ägardirektiven formuleras ramarna för den verksamhet 
som Föreningen uppdrar åt styrelsen i Bolaget att utöva. 
Ägardirektiven inkluderar framförallt riktlinjer för konsoli
dering, risknivåer, ersättningsprinciper, principer för resor 
och representation, kunskap i finansieringsfrågor, utveckling 
av produkter och tjänster samt eventuella särskilda uppdrag 
som Föreningen ger Bolaget. Ägardirektiven blir gällande 
genom att de fastställs av årsstämman i Bolaget.

Mål för verksamheten
Koncernens övergripande mål är att skapa största möjliga 
nytta för medlemmarna i Föreningen. Det ska nås bland 
annat genom att ha en hög andel nöjda kunder, att stå för  
en stor andel av medlemmarnas lånefinansiering, att ha hög 
kostnadseffektivitet samt att ha en finansiell styrka som  
stödjer verksamhetens långsiktiga inriktning. 

Ersättningsprinciper
Styrelsen för Bolaget fastställer, i enlighet med ägardirektiven,  
de ersättningsprinciper som gäller inom Bolaget. Principerna 
ses även över regelbundet. Då Bolaget av Finansinspektionen 
inte anses vara betydande i fråga om storlek, intern organisa
tion samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet, 
föreligger inte krav på en ersättningskommitté. Dessa upp
gifter fullgörs i stället av ordföranden i Bolagets styrelse.

Ersättningarna ska skapa förutsättningar för att attrahera, 
behålla och motivera medarbetarna så att verksamheten kan 
bedrivas på bästa möjliga sätt. Grundprincipen är att ersätt
ningar och andra anställningsvillkor ska vara marknads
mässiga utan att vara löneledande och enbart bestå av fast 
lön. Inga rörliga ersättningar utgår. Lönesättningen bestäms 

med hänsyn till arbetsuppgiften och dess svårighetsgrad, 
ansvar och krav på utbildning samt medarbetarens sätt att 
uppfylla kraven som ställs och bidra till förbättringar i  
verksamheten.

Årsstämma
Årsstämman i Föreningen är det högsta beslutande organet 
inom Koncernen. Årsstämman 2019 ägde rum den 11 april 
2019 i Stockholm. Vid stämman var 169 (162) kommuner 
och regioner representerade, motsvarande 58 (56) procent  
av medlemmarna. Vid årsstämman har varje medlem en röst. 
Några av de beslut som fattades var:
•  Årsredovisning.
•  Ränta på insatskapital och återbäring till medlemmarna.
•  Ägardirektiv till Kommuninvest i Sverige AB. 
•  En reviderad plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. 

Årsstämman i Bolaget avhålls i direkt anslutning till Fören
ingens årsstämma.

Valberedning
Det finns två valberedningar inom Koncernen, dels en valbe
redning för Föreningen, dels en valberedning för Föreningens 
företag. Valberedningarna har det yttersta ansvaret för att 
beslut om tillsättning bereds i en strukturerad och transpa
rent process, som ger medlemmarna möjlighet att ge sin syn 
på och lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill 
hörande frågor samt att därigenom skapa goda förutsätt
ningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen för Föreningen utses vid årsstämman,  
på basis av förslag lämnat av Föreningens styrelse. Valbered
ningen för Föreningens företag utses inom Föreningens  
styrelse. Föreningens styrelse har beslutat att dess arbets
utskott ska utgöra valberedning för Föreningens företag.

Styrelsearbetet 
Styrelsearbetet bedrivs dels i styrelsen för Föreningen, dels i 
styrelsen för Bolaget. Huvudprincipen är att Föreningens sty
relse hanterar medlems och ägarfrågor och Bolagets styrelse 
hanterar frågor som rör affärsverksamheten. Det innebär att 
frågor rörande nya medlemmar, utträde, eventuell uteslut
ning, kapitalisering av Koncernen, borgensfrågor med mera 
hanteras av Föreningens styrelse. 

Bolagets styrelse hanterar finansieringsfrågor, kreditfrågor 
(exempelvis limiter, analyser) samt andra verksamhetsfrågor. 
Kopplingen mellan de båda styrelserna är dock stark, efter
som vissa frågor angår både Förenings och Bolagsstyrelsen. 
Föreningens styrelse, som representerar ägarna, har dock 

Mer information om Kommun invests bolagsstyrning 
På Kommun invests webbplats www.kommuninvest.se  
återfinns  följande information:

• Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening.

• Information om medlemmar och medlemsinträde.

• Bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB.

• Information om valberedningarnas arbete.
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ingen direkt bestämmanderätt över Bolagets styrelse. Fören
ingens styrning av Bolagets styrelse sker endast genom stäm
mobeslut eller stämmobeslutat ägardirektiv.

Föreningsstyrelsens arbetsutskott
Inom Föreningens styrelse utses årligen ett arbetsutskott, 
bestående av styrelsens ordförande och vice ordförande samt 
ytterligare minst en styrelseledamot. Arbetsutskottet ska på 
styrelsens uppdrag bland annat svara för beredningen av  
styrelsens arbete och årligen utvärdera VD:s arbetsinsatser. 
Arbetsutskottet utgör även valberedning för Föreningens 
företag och revisionsutskott enligt arbetsordning fastställd 
av föreningsstämman. Arbetsutskottet har i egenskap av  
revisionsutskott vidare i uppdrag att träffa Föreningens och 
dotter företagens externa revisorer och lekmannarevisorer 
för att informera sig om revisionens inriktning och omfatt
ning samt synen på Föreningens och Koncernens risker. 
Resultatet av arbetsutskottets och revisionsutskottets arbete 
ska löpande rapporteras vid styrelsens sammanträden.

Verkställande direktören
Den verkställande direktören ansvarar för Föreningens 
löpande förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. Då Föreningens medlemmar är demokratiskt 
styrda organisationer och Föreningens verksamhet är av  
samhällsnyttig art, ska verkställande direktörens ansvar  
för den löpande förvaltningen vara begränsad till sådana 
löpande administrativa ärenden som inte är av principiell 
betydelse eller på annat sätt av särskild betydelse för Fören
ingen. Om det i ett enskilt ärende är oklart om beslutande

rätten ska tillkomma styrelsen eller den verkställande direk
tören, ska verkställande direktören låta styrelsen pröva 
frågan eller om styrelsens ställningstagande inte kan inväntas, 
samråda med styrelsens ordförande. Enligt Lag (2018:672) 
om ekonomiska föreningar 7:e kap., 29 §, ges verkställande 
direktören rätt att i vissa fall vidta åtgärder utan styrelsens 
bemyndigande. Av skäl som angivits ovan ska verkställande 
direktören i sådana fall iaktta mycket stor restriktivitet och 
alltid söka samråd med styrelsens ordförande.

Ledningsprövning
I enlighet med regelverket för finansiella företag som står 
under Finansinspektionens kontroll, ska styrelsens ledamöter 
i Kommuninvest ekonomisk förening samt verkställande 
direktören ledningsprövas.

Styrelsepresentation
Styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening har, från 
och med årsstämman 11 april 2019, bestått av Göran Färm 
(ordförande), Linda Frohm (vice ordförande), Lilly 
Bäcklund, Britta Flinkfeldt, EwaMay Karlsson, Maria 
Liljedahl, Örjan Mossberg, Kenneth Handberg, Jonas 
Ransgård, Fredrik Larsson, Niclas Nilsson, Bo Rudolfsson, 
Carina Sándor, Pierre Sjöström och AnnaBritta Åkerlind. 
Ledamöterna presenteras på sidan 42.

Analys och finanskommittén 
Föreningsstyrelsen utser en Analys och finanskommitté. 
Kommittén ansvarar för uppföljning av medlemmarnas  
ekonomiska status samt utvecklingen i kommunsektorn i  
sin helhet. Den har dessutom till uppgift att på uppdrag av 
Föreningens styrelse bereda nya medlemsansökningar.  
Kommittén består enbart av tjänstemän, eftersom uppgifterna 
kräver djup ekonomisk specialkompetens. Enligt kommit
téns instruktion ska sammansättningen spegla olika delar av 
landet. Medlemmarna ska ha erfarenhet från olika kommun
typer samt kunskaper om verksamheter i bolagsform.

Ersättningar
Vid årsstämman 2019 beslutades om en förändrad arvode
ring för föreningsstyrelsen, se vidare not 7 där de samman
lagda arvodena framgår. Totalt arvode till styrelsens ledamöter 
uppgick för år 2019 till 1 644,3 (1 566,1) tkr.

Valberedning för Föreningens företag 2019/2020 
Göran Färm (S), Norrköpings kommun, ordförande 

Linda Frohm (M), Kalix kommun, vice ordförande 

Ewa-May Karlsson (C), Region Västerbotten

Margreth Johnsson (S), Trollhättans kommun (avgick 2019-04-11)

Pierre Sjöström (S), Staffanstorps kommun (valdes in 2019-04-11)

Mer information om valberedningen, inklusive den fullständiga arbets-
ordningen, finns på www.kommuninvest.se

Styrelsearbetet 2019
Under 2019 har styrelsen haft 5 (5) ordinarie sammanträden  
samt 1 (1) konstituerande sammanträde. Arbetet och besluten har, 
utöver de löpande ärendena, bland annat avsett:

• Medlemssamråd

• Planerad kapitaluppbyggnad

• Ägardirektiv

• Uppföljning av medlemmarna och sektorns skuldsättning

• Internrevisionsrapporter 

• Intern kapital- och likviditetsutvärdering IKLU

• Årsredovisning och delårsrapport
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Styrelsen för Kommun invest 
 ekonomisk förening

GÖRAN FÄRM (S)
Norrköpings kommun

LINDA FROHM (M)
Kalix kommun

LILLY BÄCKLUND (S)
Lycksele kommun

BRITTA FLINKFELDT (S)
Arjeplogs kommun

EWAMAY KARLSSON (C)
Region Västerbotten

Ordförande Vice ordförande Ordinarie ledamöter

ÖRJAN MOSSBERG (V)
Växjö kommun

JONAS RANSGÅRD (M)
Göteborgs Stad

FREDRIK LARSSON (M)
Region Värmland

NICLAS NILSSON (SD)
Kristianstads kommun

CARINA SÁNDOR (L)
Skinnskattebergs kommun

MARIA LILJEDAHL (SD)
Köpings kommun

KENNETH HANDBERG (S)
Örebro kommun

BO RUDOLFSSON (KD)
Laxå kommun

PIERRE SJÖSTRÖM (S)
Staffanstorps kommun

ANNABRITTA ÅKERLIND (C)
Örnsköldsviks kommun

SUPPLEANTER 

Peter Hemlin (M)
Bollebygd kommun

Catharina Winberg (M)
Växjö kommun

Christina Johansson (M)
Arboga kommun

Peter Kärnström (S)
Sandvikens kommun

Mohamad Hassan (L)
Uppsala kommun

Hans Lindberg (S)
Umeå kommun

Ulf Olsson (S)
Borås Stad

AnnMarie Johansson (S)
Region Jämtland Härjedalen

Anders Johansson (C)
Mönsterås kommun

Elizabeth Peltola (C)
Älmhults kommun

Catharina Fredriksson (S)
Oxelösunds kommun

Teddy Nilsson (SD)
Svalövs kommun

Martin Kirchberg (SD)
Torsås kommun

Maria Fälth (KD)
Upplands-Väsby kommun

Jeanette Wäppling (V)
Gällivare kommun
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REVISORER 
Årsstämman för Kommuninvest ekonomisk 
förening väljer externrevisor och lekmanna
revisorer. Kommuninvest ska enligt bolags
ordningen ha en revisor. Externrevisorn 
utses av årsstämman på förslag från styrel
sens revisionsutskott för tiden intill slutet av 
den ordinarie stämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
Årsstämman har också rätt att utse en  
revisorssuppleant.

Samma revisionsbolag som är utsett till 
externrevisor för Koncernen är även utsett 
till externrevisor för Bolaget och Kommun
invest Fastighets AB. Samma personer som 
är utsedda lekmannarevisorer för Koncer
nen är även utsedda lekmannarevisorer för 
Bolaget. Syftet är att erhålla en mer effektiv 
revision för Koncernen.

Extern revisor
Vid 2016 års årsstämma i Föreningen utsågs, 
för perioden intill slutet av årsstämman 
2020, KPMG AB till revisionsbolag. KPMG AB 
har som huvudansvarig revisor valt auktori
serade revisorn Anders Tagde. Huvudan 
svarig revisor träffar styrelsen i Bolaget 
minst två gånger per år, och styrelsen i För

eningen minst en gång per år. Bland Anders 
Tagdes övriga revisionsuppdrag kan nämnas 
ICA Banken och OKQ8 Bank. 

Internrevisor
Styrelsen för Föreningen har från 2016 
utsett PwC (Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers AB) till internrevisionsbolag, med 
certifierade internrevisorn Peter Nilsson 
som internrevisor.

Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorerna träffar regelbundet  
de externa revisorerna, styrelseordföranden, 
verkställande direktören och andra repre
sentanter för Koncernen. Vid behov kan  
lekmannarevisorerna initiera extra gransk
ningsinsatser utöver den normala lagstad
gade revisionen. 

På Föreningens årsstämma 2016 utsågs 
följande lekmannarevisorer för Koncernen 
intill slutet av årsstämman 2020: 
Barbro Hassel (S), Skara kommun (nyval) 
och Cecilia Löfgreen (M), Järfälla kommun 
(nyval). På Föreningens årsstämma 2019 
avgick Cecilia Löfgreen som lekmanna
revisor och Anki Svensson (M), Tyresö  
kommun valdes in i hennes ställe.
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Allmänt om verksamheten
Kommuninvest bildades 1986 som ett regionalt projekt  
för interkommunalt samarbete i Örebro Län, via bolaget 
Kommuninvest i Örebro Län AB. Från och med 1993 blev  
det möjligt för alla kommuner och regioner i landet att söka 
medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening (Fören
ingen). Föreningen äger kreditmarknadsbolaget Kommun
invest i Sverige AB (Bolaget), i vilket all affärsverksamhet 
bedrivs.

Samarbetet bygger på frivillighet och affärsmässighet. Det 
primära syftet med verksamheten är att uppnå långfristigt 
goda villkor för medlemmarnas finansiering. Verksamheten 
omfattar främst lån för investeringsfinansiering. Kommun
invest verkar också som medlemsorganisation för att påverka 
de allmänna förutsättningarna för sektorns finansiering.

Endast medlemmar i ägarföreningen, samt av medlem
marna kontrollerade bolag, stiftelser och förbund, har rätt 
att utnyttja Kommuninvests tjänster. Kredit till sådana bolag, 
stiftelser eller förbund förutsätter att deras ändamål ligger 
inom ramen för den kommunala kompetensen och att  
medlemmen tecknat borgen för kredittagarens förpliktelser. 
Det finansiella samarbetet ska bedrivas med minsta möjliga 
risktagande för Föreningen, Bolaget och dess medlemmar.

Finanssamarbetets organisation
Svenska kommuner och regioner kan efter prövning bli med
lemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. Koncernen 
utgörs huvudsakligen av Föreningen och Bolaget. Bolaget 
äger sedan 1 januari 2012 även Kommuninvest Fastighets AB. 
Kommuninvest Fastighets AB äger den fastighet där Bolaget 
bedriver sin verksamhet. 

Solidarisk borgen 
Medlemmarna i Föreningen tecknar en obegränsad solida
risk proprieborgen för Bolagets samtliga förpliktelser. I till
lägg till denna förbindelse har borgensmännen tecknat ett 
avtal som fördelar eventuella krav, baserade på borgens
förbindelsen, i relation till respektive kommuns skuld till 
Bolaget. Medlemmarna har också tecknat ett garantiavtal, 
som reglerar medlemmarnas ansvar för de motpartsexpone
ringar som uppstår som en följd av Bolagets användning av 
derivatkontrakt.

Verksamhet byggd på medlemmarnas behov
Omfattningen av Koncernens verksamhet avgörs främst av 
antalet medlemmar i Föreningen och de enskilda medlem
marnas finansiella behov. Per 31 december 2019 hade Fören
ingen 290 (288) medlemmar, varav 278 (277) kommuner 
och 12 (11) regioner. Därmed var 96 (96) procent av Sveriges 
kommuner och 57 (55) procent av regionerna medlemmar 
(delägare) i Föreningen. Under året tillkom Region Blekinge 
och Ekerö kommun som medlemmar. 

Andelskapital
Föreningens styrelse fastställer årligen hur stor insats nya 
medlemmar ska erlägga. Insatsens storlek är relaterad till 
kommunens eller regionens invånarantal. Det totala andels
kapitalet i Föreningen uppgick vid utgången av 2019 till 
7 000,0 (6 889,9) mnkr. Ökningen är en effekt av inbetalt 
insatskapital från medlemmarna. Därutöver kan andelskapi
talet ökas genom stämmobeslut om insatsemission eller 
genom beslut om nya årliga insatser. 

Medlemsstatus
Antalet medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
uppgick vid årets slut till 290 (288). Ingen uppsägning av 
medlemskapet har skett under 2019 och ingen återbetalning 
av insatskapital till följd av uppsägning kommer att ske 
under kommande räkenskapsår.

Återbäring och insatsränta på medlemsinsatser
Genom beslut på Föreningens årsstämma använder sig För
eningen från och med räkenskapsåret 2011 av överskotts
utdelningsformen återbäring och insatsränta för att synlig
göra resultatet i Bolaget hos Föreningens medlemmar/ägare. 

Ekonomiskt utfall
Föreningen redovisar för 2019 ett resultat före skatt om 
358,3 (720,2) mnkr. Resultatet är främst hänförligt ett kon
cernbidrag från Bolaget om 393,5 (750,6) mnkr. Resultat 
efter skatt uppgick till 355,4 (717,8) mnkr.
 

Förvaltningsberättelse  
– Moderföreningen
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Personal
Föreningen har inte haft några anställda under 2019 varför 
inga löner har utgått.

Vinstdisposition
Styrelsen för Kommun invest ekonomisk förening föreslår 
att:

Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 
360 722 492 kr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 1,75 % 
insatsränta på insatskapitalet 121 059 484

Till medlemmarna utdelas åter-
bäring i proportion till respektive 
medlems andel av den totala 
affärsvolymen under 2019 234 345 516

Balanseras i ny räkning 5 317 492

Summa disponerat 360 722 492

Se även not 11 på sidan 84. 

Att berättigade till insatsränta och återbäring är de  kommuner 
och regioner som blivit medlemmar i Föreningen senast 
31 december 2019.

Att utbetalning av ränta på insatskapital och återbäring ska 
ske senast en månad efter beslut på Föreningens årsstämma 
2020.

Att med affärsvolym avses för respektive medlem för 2019 
belöpande genomsnittlig låneskuld till Kommun invest 
i  Sverige AB. I medlems affärsvolym inräknas också sådan 
låneskuld i medlems bolag med mera på sätt som anges 
i stadgarna §15.

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora expone
ringar innebär att Kommuninvest vid varje tidpunkt ska ha 
en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven 
för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och 
dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade 
risker i verksamheten i enlighet med Kommuninvests interna 
kapitalutvärderingspolicy. Den totala kapitalrelationen  
uppgår till 128,2 (192,8) procent, att jämföra med pelare 
1kravet, inklusive buffertkrav, om 12,5 (11,4) procent. 
Kapital basen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till  
7 456,1 (7 553,0) mnkr och slutligt minimikapitalkrav till 
465,3 (313,4) mnkr. Specifikation av posterna framgår av 
not 2, avsnitt Kapitaltäckning Koncernen.

Kommuninvests ekonomiska ställning ger inte upphov till 
annan bedömning än att Kommuninvest kan förväntas full
göra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens 
bedömning är att den föreslagna utdelningen av insatsränta 
och återbäring inte äventyrar Föreningens ekonomiska situa
tion. Av de föreslagna utdelade medlen förväntas en del åter
föras till Föreningen som insatskapital från de medlemmar 
som inte betalt upp till högsta beslutade nivå för medlems
insats. Det för detta ändamål beräknade men ännu ej beslu
tade kapitaltillskottet uppgår till 13,0 (30,9) mnkr.

Vad beträffar Kommuninvests resultat och ställning i 
övrigt, hänvisas till resultat och balansräkningar med till
hörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning – Koncernen
1 januari–31 december

Mnkr Not 2019 2018

Ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden 1 198,9 494,0

Övriga ränteintäkter 24,6 11,3

Räntekostnader beräknade enligt effektivräntemetoden –241,0 436,7

Övriga räntekostnader –171,5 –69,5

RÄNTENETTO 3 811,0 872,5
Provisionskostnader 4 –11,3 –8,2

Nettoresultat av finansiella transaktioner 5 –201,5 161,4

varav bortbokade tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 3,3 0,5

Övriga rörelseintäkter 6 9,0 7,6

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 607,2 1 033,3

Allmänna administrationskostnader 7 –246,9 –273,5

Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 18 –4,4 –5,3

Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar 19 –3,9 –3,9

Övriga rörelsekostnader 8 –7,9 –4,5

SUMMA KOSTNADER –263,1 –287,2
RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER 344,1 746,1
Kreditförluster, netto 9 12,6 –24,3

RÖRELSERESULTAT 356,7 721,8
Skatt 10 –2,9 –3,7

ÅRETS RESULTAT 353,8 718,1

Rapport över totalresultat – Koncernen
1 januari–31 december

Mnkr 2019 2018

ÅRETS RESULTAT 353,8 718,1
Övrigt totalresultat – –

TOTALRESULTAT 353,8 718,1
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Kommentarer till resultaträkningen – Koncernen
Räntenetto
Räntenettot uppgick till 811,0 (872,5) mnkr och var därmed 
marginellt lägre än föregående år. Koncernens utlåningsmarginal 
har kunnat sänkas med drygt 3 baspunker under 2019 jämfört 
med föregående år vilket främst beror på en återhållsam kost
nadsutveckling i kombination med ökad utlåningsvolym. 
Den kraftigt ökade utlåningsvolymen kompenserar en del av 
minskningen i räntenetto som de sänkta marginalerna ger.

För mer information gällande periodens räntenetto, se not 3.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 
–201,5 (161,4) mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av 
orealiserade marknadsvärdeförändringar om –193,9 (164,4) 
mnkr. Eftersom Kommun invest har för avsikt att hålla till
gångarna och skulderna till förfall realiseras normalt sett inte 
dessa värden. För ytterligare information se not 29.

De orealiserade marknadsvärdeförändringarna under året 
förklaras framförallt av att ingående orealiserade vinster från 
valutaswappar har minskat när kontrakten närmat sig förfall. 
Valutaswappar används för att säkra riskerna från Kommun
invests finansiering i amerikanska dollar och hålls alltid till 
förfall. Se vidare not 5. 

Kostnader
Kostnaderna uppgick till 263,1 (287,2) mnkr, inklusive kostna
den för resolutionsavgift om 27,4 (69,1) mnkr.

Resolutionsavgiften beräknas som en riskjusterad andel av 
balansomslutningen med avdrag för utlåning. Den riskjuste
rade andelen bestäms av Bolagets riskprofil i förhållande till 
övriga avgiftsskyldiga institut i enlighet med kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2015/63. Resolutionsavgiften för år 
2019 har för Kommun invest av Riksgälden fastställts till 
27,4 (69,1) mnkr. 

Exklusive resolutionsavgiften uppgick kostnaderna till 235,7 
(218,1) mnkr, varav personalkostnader utgjorde 129,7 (124,0) 
mnkr och övriga kostnader 106,0 (94,1) mnkr. Ökningen av 
övriga kostnader förklaras till största del av ökade ITkostna
der samt en ökning av tillsynsavgiften till Finansinspektionen.  

Kreditförluster, netto
Kreditförluster, netto uppgick till 12,6 (–24,3) mnkr. Kommun
invest har inte haft någon konstaterad kreditförlust. Samtliga 
kreditförluster är förväntade kreditförluster beräknade i enlig
het med redovisningsstandarden IFRS 9. IFRS 9 föreskriver att 
förväntade kreditförluster ska beräknas utifrån en framåtblick
ande analys av ekonomisk utveckling. Årets kreditförluster 
uppgick till ett positivt belopp, främst till följd av förändringar 
i kreditrisk. För mer information om kreditförluster se not 2.

Årets resultat
Kommun invests rörelseresultat, resultat före skatt, uppgick till 
356,7 (721,8) mnkr. I rörelseresultatet ingår orealiserade mark
nadsvärdeförändringar om –193,9 (164,4) mnkr och kredit
förluster, netto om 12,6 (–24,3) mnkr. Exklusive orealiserade 
marknadsvärdeförändringar och kreditförluster, netto uppgick 
resultatet till 538,0 (581,7) mnkr. Kommuninvest benämner 
detta som sitt operativa resultat, för mer information se alter
nativa nyckeltal på sidan 100. Årets skattekostnad redovisad i 
resultaträkningen uppgick till –2,9 (–3,7) mnkr. För mer infor
mation angående redovisad skatt, se not 10. Resultatet efter 
skatt uppgick till 353,8 (718,1) mnkr.

Rörelseresultat före skatt
Mnkr
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Balansräkning – Koncernen
Per den 31 december 

Mnkr Not 2019 2018

TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 2 811,1 –

Belåningsbara statsskuldförbindelser 2, 12 17 686,3 39 230,3

Utlåning till kreditinstitut 2 21 935,7 1 870,7

Utlåning 2, 14 408 218,1 355 710,0

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2, 15 7 722,6 7 457,8

Derivat 2, 17, 30 11 967,0 11 333,2

Immateriella tillgångar 18 21,4 15,7

Materiella tillgångar, inventarier 19 7,4 5,3

Materiella tillgångar, byggnader och mark 19 29,4 29,8

Aktuell skattefordran 75,0 78,6

Övriga tillgångar 21 2 826,5 1 463,8

Uppskjuten skattefordran 10 0,6 0,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20,2 15,2

SUMMA TILLGÅNGAR 471 321,3 417 211,0

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 2 4 027,7 584,0

Emitterade värdepapper 2 446 763,0 396 796,9

Derivat 2, 17, 30 3 484,5 5 959,6

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring 17 0,7 –

Övriga skulder 22 8 006,2 4 578,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44,3 43,4

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 23 0,1 0,1

Efterställda skulder 24 1 000,1 1 000,1

Summa skulder och avsättningar 463 326,6 408 962,4

Eget kapital
Andelskapital 7 000,0 6 889,9

Reserver 21,1 12,0

Balanserade vinstmedel 619,8 628,6

Årets resultat 353,8 718,1

Summa eget kapital 26 7 994,7 8 248,6
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 471 321,3 417 211,0
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Kommentarer till balans räkningen – Koncernen

Tillgångar
Kommun invests totala tillgångar uppgick vid periodens slut till 
471 321,3 (417 211,0) mnkr och utlåningen till kommunerna 
och regionerna står för huvuddelen av tillgångarna. Utlåningen 
uppgick till ett redovisat värde om 408 218,1 (355 710,0) mnkr 
vid årsskiftet. Ökningen i utlåningen beror på ett fortsatt högt 
investeringsbehov i kommunsektorn i kombination med lägre 
utlåningspriser, se avsnitt Räntenetto på sidan 49. I nominella 
termer uppgick utlåningen till 406 511,1 (353 946,1) mnkr.

Likviditetsportföljen, bestående av balansräkningsposterna 
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, Belåningsbara 
statsskuldförbindelser, Utlåning till kreditinstitut samt Obliga
tioner och andra räntebärande värdepapper, uppgick till 
48 155,7 (48 558,8) mnkr.

Derivattillgångarna (derivat med positivt marknadsvärde) 
uppgick till 11 967,0 (11 333,2) mnkr. 

Balansräkningsposten Övriga tillgångar uppgick till 2 826,5 
(1 463,8) mnkr. Övriga tillgångar består främst av ställda 
säkerheter om 2 807,6 (1 454,4 ) mnkr. Ställda säkerheter för 
derivat clearade hos central clearingmotpart nettas per mot
part och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Ställda 
kontant säkerheter för derivat som ej har clearats hos en central 
motpart för clearing föreligger ej kvittningsrätt och tas därmed 
upp till fullo i balansräkningen. För mer information om 
övriga tillgångar se not 21.

Skulder
Kommun invests skulder uppgick till 463 326,6 (408 962,4) mnkr 
och upplåningen ökade under året till 450 791,4 (397 380,9) 
mnkr. 

Derivatskulderna (derivat med negativt marknadsvärde) 
uppgick till 3 484,5 (5 959,6) mnkr.

 Balansräkningsposten övriga skulder uppgick till 8 006,2 
(4 578,3) mnkr. I övriga skulder ingår erhållna säkerheter om 
7 981,5 (4 551,8) mnkr. För erhållna säkerheter för derivat  
clearade hos central motpart för clearing nettas per motpart 
och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Erhållna kon
tantsäkerheter för derivat som ej har clearats hos central clea
ringmotpart föreligger ej kvittningsrätt och tas därmed upp till 
fullo i balansräkningen. Ytterligare information angående 
övriga skulder återfinns i not 22.

Efterställda skulder består av ett 30årigt förlagslån från 
Föreningens medlemmar till Kommun invest ekonomisk fören
ing. Lånet, inklusive upplupen ränta, uppgick till 1 000,1 
(1 000,1) mnkr.

Eget kapital
För information om Eget kapital se Redogörelse för föränd
ringar i eget kapital på sidan 52. 
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Redogörelse för förändringar  
i eget kapital – Koncernen
Mnkr Andelskapital Reserver1

Balanserad 
vinst eller förlust

Totalt eget  
kapital

Utgående eget kapital 2017-12-31 6 770,6 –0,7 1 619,1 8 389,0
Övergångseffekt IFRS 9 3,8 –11,8 –8,0

Ingående eget kapital 2018-01-01 6 770,6 3,1 1 607,3 8 381,0
Totalresultat
Årets resultat 718,1 718,1

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 8,9 –8,9 –

Årets totalresultat –

Summa totalresultat – 8,9 709,2 718,1

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –969,8

Nytt andelskapital under perioden

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap –

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31 6 889,9 12,0 1 346,7 8 248,6

Ingående eget kapital 2019-01-01 6 889,9 12,0 1 346,7 8 248,6
Totalresultat
Årets resultat 353,8 353,8

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 9,1 –9,1 –

Årets totalresultat – –

Summa totalresultat – 9,1 344,7 353,8

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –717,8

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 12,0

Insatser från befintliga medlemmar 98,1 98,1

Utgående eget kapital 2019-12-31 7 000,0 21,1 973,6 7 994,7

1)  Reserver består av aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel av avskrivningen  
som förts tillbaka från fonden till fritt eget kapital. 
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Kommentarer till redogörelse för förändringar i eget kapital – Koncernen

Eget kapital
Vid utgången av år 2019 uppgick det egna kapitalet i Koncernen 
till 7 994,7 (8 248,6) mnkr. Eget kapital har under perioden 
främst påverkats av årets resultat om 353,8 (718,1) mnkr samt 
av utbetalning av överskottsutdelning om 717,8 (969,8) mnkr 
till Föreningens medlemmar baserat på återbäring samt ränta på 
insatskapital för räkenskapsåret 2018. Under året har dessutom 
kapitalinsatser om totalt 110,1 (119,3) mnkr från Föreningens 
medlemmar tillkommit. För mer information gällande över
skottsutdelning samt kapitaluppbyggnad via kapitaltillskott,  
se sidan 33 samt sidorna 36–37. 

Fond för utvecklingsutgifter om 21,1 (12,0) mnkr motsvarar 
aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader justerat med
en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka från 
fonden till fritt eget kapital

För mer information om Koncernens och Föreningens eget 
kapital se not 25 samt 26.
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Kassaflödesanalys – Koncernen
1 januari – 31 december

Mnkr 2019 2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 356,7 721,8

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 190,0 –130,4

Betald inkomstskatt 0,8 –1,6

547,5 589,8

Förändring av likviditetsreserv 21 349,0 –9 564,7

Förändring av utlåning –52 528,8 –45 915,2

Förändring av övriga tillgångar –1 367,9 –663,6

Förändring av övriga skulder 3 427,9 3 907,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten –28 572,3 –51 646,1

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar –10,1 –11,0

Förvärv av materiella tillgångar –4,5 –0,5

Avyttring av materiella tillgångar 0,2 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –14,4 –11,5

Finansieringsverksamheten
Emission av räntebärande värdepapper 182 226,2 202 020,3

Förfall och återköp av räntebärande värdepapper –132 155,6 –148 339,2

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –969,8

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 –

Insatser från befintliga medlemmar 98,1 119,3

Amortering av leasingskuld –0,4 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 49 462,5 52 830,6

Årets kassaflöde 20 875,8 1 173,0

Likvida medel vid årets början 1 871,5 698,5

Likvida medel vid årets slut 22 747,3 1 871,5

Likvida medel består i sin helhet av kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till kreditinstitut vilka vid anskaffningstillfället 
har en löptid om högst 3 månader samt är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar 8,3 9,2

Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar –0,1 –

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,5 0,5

Orealiserade marknadsvärdesförändringar 193,9 –164,4

Kreditförluster, netto –12,6 24,3

Summa 190,0 –130,4

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta1 1 086,2 352,2

Erlagd ränta2 530,2 1 260,6

1)  Som erhållen ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens utlåning och placeringar samt de betalningar som betalats och erhållits avseende derivat
kontrakt som används för att säkra Koncernens utlåning och placeringar.

2)  Som erlagd ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens upplåning samt de betalningar som betalats och erhållits avseende derivatkontrakt som 
används för att säkra Koncernens upplåning.

 
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten

2019 IB Kassa flöden
Valutakurs-

förändringar
Verkligt värde-

förändring Koncern bidrag UB

Amortering av leasingskuld 1,1 –0,4 – – – 0,7

Upplåning inkl. derivat 392 007,3 50 070,6 0,5 229,8 – 442 308,2

Summa 392 008,4 50 070,2 0,5 229,8 – 442 308,9
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Resultaträkning – Moderföreningen
1 januari–31 december

Mnkr Not 2019 2018

Rörelsens kostnader 7 –18,8 –17,5

Rörelseresultat –18,8 –17,5

Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i koncernföretag, koncernbidrag 393,5 750,6

Räntekostnader 3 –0,1 –0,2

Räntekostnader Förlagslån 3 –16,3 –12,7

Summa finansiella intäkter och kostnader 377,1 737,7

Resultat efter finansiella poster 358,3 720,2

Resultat före skatt 358,3 720,2

Skatt 10 –2,9 –2,4

ÅRETS RESULTAT 355,4 717,8

Rapport över totalresultat  
– Moderföreningen
1 januari–31 december

Mnkr 2019 2018

Årets resultat 355,4 717,8

Övrigt totalresultat – –

Årets totalresultat 355,4 717,8
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Balansräkning – Moderföreningen
Per den 31 december 

Mnkr Not 2019 2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 16 7 100,0 7 100,0

Summa anläggningstillgångar 7 100,0 7 100,0

Omsättningstillgångar
Fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,1 0,5

Fordran på dotterbolag 20 1 397,0 1 639,8

Övriga kortfristiga fordringar 0,0 0,1

Summa omsättningstillgångar 1 397,1 1 640,4

Utlåning till kreditinstitut 13 11,9 18,7

SUMMA TILLGÅNGAR 8 509,0 8 759,1

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Andelskapital 25 7 000,0 6 889,9

Reservfond 140,3 140,3

Balanserat resultat 11 5,3 5,3

Årets resultat 11 355,4 717,8

Summa eget kapital 7 501,0 7 753,3

Skulder
Långfristiga skulder

Efterställda skulder 24 1 000,1 1 000,1

Summa långfristiga skulder 1 000,0 1 000,1

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 22 1,4 0,5

Skatteskulder 22 4,4 2,4

Övriga kortfristiga skulder 22 0,3 0,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,8 2,4

Summa kortfristiga skulder 7,9 5,7

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 8 509,0 8 759,1
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Redogörelse för förändringar i eget kapital  
– Moderföreningen

Mnkr Andelskapital Reservfond1 Fritt eget kapital
Totalt  

eget kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 6 770,6 140,3 975,1 7 886,0

Årets resultat 717,8 717,8

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –969,8

Avsättning reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap –

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31 6 889,9 140,3 723,1 7 753,3

Ingående eget kapital 2019-01-01 6 889,9 140,3 723,1 7 753,3

Årets resultat 355,4 355,4

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –717,8

Avsättning reservfond –

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 12,0

Insatser från befintliga medlemmar 98,1 98,1

Utgående eget kapital 2019-12-31 7 000,0 140,3 360,7 7 501,0

1) Reservfond består av en lagstadgad avsättning till bundet eget kapital. 
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Kassaflödesanalys – Moderföreningen
1 januari – 31 december

Mnkr 2019 2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 358,3 720,2

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –393,5 –750,6

Betald inkomstskatt –0,9 –0,4

–36,1 –30,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av leverantörsskulder 0,9 0,1

Förändring av övriga skulder –0,7 1,0

Förändring av övriga tillgångar 0,5 –0,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten –35,4 –30,2

Finansieringsverksamheten1

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –969,8

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 –

Ny insats från medlemmarna 98,1 119,3

Förändring av skuldförhållanden inom Koncernen 636,3 863,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28,6 12,6

Årets kassaflöde –6,8 –17,6

Likvida medel vid årets början 18,7 36,3

Likvida medel vid årets slut 11,9 18,7

Likvida medel består i sin helhet av kassa och bank.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Ej erhållna koncernbidrag –393,5 –750,6

Uppskrivning av finansiell anläggningstillgång – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –393,5 –750,6

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta – –

Erlagd ränta –16,4 –12,9

1)  Föreningen har valt att under finansieringsverksamheten presentera koncernbidrag, överskottsutdelning samt ny insats från medlemmarna då dessa transaktioner är nära samman
kopplade med varandra.
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Noter
Alla belopp anges i miljoner kronor i den mån inte annat 
uttryckligen anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 
11 mars 2020. Resultat- och balansräkning blir föremål för 
fastställelse på årsstämman den 16 april 2020.

Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som  
tillämpades i årsredovisningen för 2018 med undantag för  
ändringar föranledda av nya IFRS-standarder som har trätt i 
kraft 1 januari 2019. Jämförande period har inte räknats om.

Upplysningar om karaktär och omfattning av risker som 
härrör från finansiella instrument lämnas på sidorna 34–38 
i förvaltningsberättelsen samt i not 2.

Koncernen
Koncernredovisningen är upprättad enligt av EU antagna inter-
nationella redovisningsprinciper – International Financial 
Reporting Standards – IFRS. I koncernredovisningen tillämpas 
också kompletterande regler i Lag om årsredovisning i kredit-
institut samt värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektio-
nens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kredit-
institut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och RFR 1, 
kompletterande redovisningsregler för koncerner utgiven av 
rådet för finansiell rapportering.

Föreningen
Föreningens årsredovisning är upprättad enligt Årsredovis-
ningslagen (ÅRL) och RFR 2, redovisning för juridiska personer 
utgiven av rådet för finansiell rapportering. Detta innebär att 
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden följs så långt 
detta är möjligt, inom ramen för ÅRL och med de undantag  
som motiveras av skatteregler.

Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar
Kommuninvest har ändrat redovisningsprinciperna hänförliga 
till leasing efter att IFRS 16 Leasingavtal ersatte IAS 17 Leasing-
avtal den 1 januari 2019. Införandet har haft en immateriell 
påverkan, övergången justerades i ingående balans och inga 
jämförelsetal har räknats om. 

Övriga nya eller ändrade lagar, standarder och tolkningar 
som har införts under året har inte haft någon väsentlig påver-
kan på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar,  
kapitalkrav, kapitalbas eller stora exponeringar.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16, Leasingavtal, är en ny leasingstandard som trädde i 
kraft den 1 januari 2019 och ersatte IAS 17 Leasingavtal. En 
väsentlig skillnad i den nya leasingstandarden är att leasing-
avtal inte längre klassificeras som finansiella eller operationella 
för leasingtagare. Istället introduceras en redovisningsmodell 
där leasingavtalen tas upp i balansräkningen som nyttjanderätt 
och leasingskuld. Leasingkostnaderna fördelas mellan ränte-
netto och avskrivningar fördelat över leasingperioden. 

Kommuninvests leasingaktivitet är mycket begränsad och 
övergången gav en effekt på ingående balans med en ökad 
balansomslutning om 1,1 mnkr. Övergången gjordes med för-
enklad metod och inga jämförelsetal räknades om. Nyttjande-
rätten värderades till samma belopp som leasingskulden och 

övergången innebar således ingen effekt på eget kapital. Stan-
darden har haft en immateriell påverkan på Kommuninvests 
resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav, kapitalbas och 
stora exponeringar. För mer information se not 31.

Nya och ändrade lagar, standarder  
och tolkningar som ej trätt i kraft
Av de nya standarder och tolkningar som träder i kraft efter  
år 2019 har nedanstående regler bedömts kunna påverka  
Kommuninvests framtida årsredovisning. Kommuninvest 
förtids tillämpar inga regler utan tillämpar reglerna när de  
är fastställda att tillämpas av EU. 

Övriga nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar 
som ännu ej trätt i kraft bedöms inte ha någon väsentlig 
på verkan på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar, 
kapitalkrav, kapitalbas eller stora exponeringar.

Ändringar IFRS 9, IAS 39 och IFRS 7
Den 26 september 2019 publicerade IASB ändringar i standar-
derna IAS 39, IFRS 9 och IFRS 7 föranledda av pågående refor-
mer av nuvarande referensräntor (även benämnda IBOR).  
Ändringarna innebär att företag inte ska tvingas avbryta  
säkringsredovisningen på grund av den osäkerhet som råder 
i samband med övergången till nya referensräntor, samt att 
ytterligare upplysningskrav tillkommer.

Ändringarna innebär att Kommuninvest kan fortsätta till-
lämpa säkringsredovisning trots den eventuella ineffektivitet 
som kan uppkomma i säkringsredovisningen som en konse-
kvens av förändringen i hur Stibor och övriga IBOR bestäms 
och/eller en eventuell ersättning av Stibor/övriga IBOR med en 
riskfri ränta. Vidare kommer ändringarna i IFRS 7 att innebära 
att ytterligare upplysningar kommer att börja lämnas i årsredo-
visningen från och med 2020.

Ändringarna ska tillämpas på alla säkringsrelationer som 
direkt påverkas av IBOR-reformen. Ändringarna av standar-
derna träder i kraft 1 januari 2020, men är ännu inte godkända 
av EU. Kommuninvest avser inte förtidstillämpa ändringarna. 
Förändringarna av standarderna har en mycket begränsad 
påverkan på Kommuninvests resultat och ställning då Kom-
muninvest har mycket få säkringsrelationer som är kopplade 
till osäkerheten i utländska IBOR.

Väsentliga bedömningar och antaganden
Vid upprättande av årsredovisningen görs bedömningar och 
antaganden som påverkar redovisning och tilläggsupplys-
ningar. De viktigaste bedömningarna vid tillämpning av redo-
visningsprinciper utgör hur finansiella instrument klassificeras 
och värderas enligt vad som redogörs för nedan i avsnitten 
Finansiella instrument. 

För tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
påverkas värdet av bedömningen av om tillgängliga marknads-
priser är baserade på en aktiv marknad. Vid fastställandet av 
verkligt värde för finansiella instrument som ej handlas på en 
aktiv marknad tillämpas värderingstekniker och därvid görs 
antaganden som kan vara förenade med osäkerhet. I not 29 
beskrivs hur verkligt värde för finansiella instrument beräknas 
inklusive väsentliga antaganden, osäkerhetsfaktorer samt 
känslighetsanalys. Redovisningen har upprättats på basis av 
upplupet anskaffningsvärde med undantag för en betydande 
del av Kommuninvests finansiella tillgångar och skulder som 
redovisas till verkligt värde vid bristande överensstämmelse 
eller till upplupet anskaffningsvärde med justering för verkligt 
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värde avseende den risk som är föremål för säkringsredo-
visning. Se vidare avsnittet om Finansiella instrument samt 
not 29.

Bedömning har gjorts gällande Kommuninvests affärs-
modell för finansiella tillgångar som är att hålla tillgångarna 
till förfall. Under året har ingen förändring skett gällande 
affärsmodellens syfte och bedömningen är att affärsmodellen 
har både efterlevts under året och dess syfte att erhålla kon-
traktuella kassaflöden kvarstår. I bedömningen har inkluderats 
att Bolagets Finanspolicy är oförändrad samt utvärdering av 
årets försäljningar. För mer information om nettoresultat av 
finansiella tillgångar se not 5.

Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster i enlig-
het med IFRS 9 på finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde. Vid beräkning av förväntade kreditförlus-
ter används bland annat framåtblickande scenarion och anta-
ganden. Metod för att fastställa förväntade kreditförluster är 
därmed förenad med osäkerhet. I not 2 redogörs för metod-
valen och dess antaganden.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga 
bolag i vilka moderbolaget kontrollerar mer än 50 procent av 
röstetalet eller på annat sätt har bestämmande inflytande.  
Dotterbolag konsolideras från och med den dag då kontrollen 
överförs till koncernen och upphör att konsolideras den dag  
då kontrollen skiljs från koncernen. När kontrollen över ett 
dotterbolag upphört inkluderas dotterbolagets resultat endast 
för den del av redovisningsåret under vilken koncernen hade 
kontroll över dotterbolaget. 

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. 
Transaktioner mellan koncernföretag, balansposter och oreali-
serade vinster på transaktioner mellan företag elimineras.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärde- 
metoden.

 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Kommuninvests funktionella valuta är svenska kronor och de 
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga 
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste 
miljon tal.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om 
till den funktionella valutan enligt den valutakurs som före-
ligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår  
vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultat-
räkningen består av:
•  Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas  

till upplupet anskaffningsvärde.
•  Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas 

till verkligt värde via resultaträkningen.
•  Räntor på derivat som är säkringsinstrument och för vilka 

säkringsredovisning tillämpas.

Ränteintäkter och räntekostnader på utlåning, räntebärande 
värdepapper, skulder till kreditinstitut samt derivat beräknas 
och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. I rän-

teintäkter och räntekostnader inkluderas i förekommande fall 
periodiserade belopp avseende transaktionskostnader.
Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden består av ränte-
intäkter på utlåning och placeringar samt ränteintäkter och 
räntekostnader från derivat som säkrar utlåning och place-
ringar.

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden består av  
räntekostnader på upplåning samt ränteintäkter och ränte-
kostnader från derivat som säkrar upplåningen.

Eftersom det i derivatkontrakt är möjligt att erhålla ränta  
i betalbenet innebär rådande ränteläge att Kommuninvest i 
många fall totalt sett erhållit ränta för en upplåning och dess 
derivatsäkring. Detta har medfört att totala räntekostnader 
tidigare uppgått till ett positivt belopp.

Kommuninvest beviljar utlåning med negativ ränta, denna 
negativa ränteintäkt redovisas som räntekostnad.

I övriga ränteintäkter och övriga räntekostnader ingår bland 
annat ränta på ställd och erhållen säkerhet samt kostnader för 
rating och upplåningsprogram.

För mer information om ränteintäkter och räntekostnader 
se not 3.

Provisionskostnader
Provisionskostnader består av kostnader för mottagna tjänster 
såsom depåavgifter, betalningsförmedlingsprovisioner och  
värdepappersprovisioner.

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realise-
rade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med 
anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finan-
siella transaktioner består av:
•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar 

och skulder som värderas till verkligt värde via resultaträk-
ningen, fördelat på handel, obligatoriskt eller genom tillämp-
ning av verkligt värde optionen.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där  
säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas.

•  Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde.

•  Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar 
och skulder.

• Valutakursförändringar.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar på tillgångssidan utlåning, utlåning till kreditinstitut, 
räntebärande värdepapper, derivat samt övriga finansiella  
tillgångar. Bland skulder och eget kapital återfinns skulder  
till kreditinstitut, emitterade värdepapper, derivat samt övriga 
finansiella skulder. För mer information, se not 29.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräk-
ningen när Kommuninvest blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när de 
avtalsenliga rättigheterna till kassaflödena från den finansiella 
tillgången upphör eller vid en överföring av den finansiella till-
gången och Kommuninvest i samband med detta överför i allt 
väsentligt samtliga av de risker och fördelar som är förknip-
pade med ägande av den finansiella tillgången. En finansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet 
fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld.

Not 1 forts. 
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En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovi-
sas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det före-
ligger en legal rätt att kvitta beloppen samt när det föreligger 
avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samti-
digt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och 
avyttring av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, 
som utgör den dag då Kommuninvest förbinder sig att förvärva 
eller avyttra instrumentet.

Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets 
verkliga värde med beaktande av transaktionskostnader,  
förutom de tillgångar och skulder som återfinns i kategorin 
finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen, vilka värderas till verkligt värde utan 
beaktande av transaktionskostnader.

Klassificering och värdering av finansiella instrument 
Sedan den 1 januari 2018 tillämpar Kommuninvest IFRS 9  
och finansiella tillgångar klassificeras utifrån Kommuninvests 
affärsmodell. Affärsmodellen identifieras på portföljnivå och 
återspeglar hur portföljens finansiella tillgångar hanteras  
tillsammans i syfte att uppnå ett specifikt affärsmål.
 
Möjliga affärsmodeller för finansiella tillgångar är:
•  Hålla till förfall. 
• Hålla till förfall och sälja.
• Innehav för handel eller utvärdering på verkligt värde basis.

Kommuninvests finansiella tillgångar delas in i tre portföljer; 
utlåningsportfölj, likviditetsportfölj och övrigt. Samtliga port-
följer bedöms ha samma affärsmål, att erhålla kontraktuella 
kassaflöden, och affärsmodellen är att hålla till förfall. För att 
säkerställa att kassaflöden enbart består av kapitalbelopp  
och ränta på kapitalbelopp genomförs SPPI-test löpande på 
Kommuninvests nya tillgångar. Kommuninvest har per den  
31 december 2019 ingen tillgång som har fallerat SPPI-testet.  
Klassificeringen av affärsmodell och utfall av SPPI-testet 
på verkar Kommuninvests värdering av finansiella tillgångar. 

Finansiella instrument kan värderas enligt kategorierna:
•  Upplupet anskaffningsvärde.
• Verkligt värde via övrigt totalresultat.
•  Verkligt värde via resultaträkningen uppdelat på handel,  

obligatorisk eller verkligt värde option.

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
när bristande överensstämmelse inte existerar. Vid bristande 
överrensstämmelse värderas finansiella skulder till verkligt 
värde via resultaträkningen.

Upplupet anskaffningsvärde
När affärsmodellen för finansiella tillgångar är att hålla till 
förfall och kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och 
ränta på kapitalbelopp, det vill säga klarar SPPI-testet, ska de 
finansiella tillgångarna värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Det innebär att upplupet anskaffningsvärde är basen för 
Kommuninvests värdering av finansiella tillgångar eftersom 
affärsmodellen för Kommuninvests samtliga instrument är att 
hålla till förfall och samtliga tillgångar bedöms ha kassaflöden 
enbart bestående av kapitalbelopp och ränta på kapitalbelopp. 

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde 
när bristande överensstämmelse inte existerar. I finansiella 
skulder ingår posterna skulder till kreditinstitut, emitterade 
värdepapper samt övriga finansiella skulder såsom erhållen 
marginalsäkerhet och leverantörsskulder.

Verkligt värde via övriga totalresultat
Kommuninvest har ingen affärsmodell med syfte att både hålla 
till förfall och sälja och därmed heller inga finansiella instru-
ment i värderingskategorin verkligt värde via övrigt total-
resultat.

Verkligt värde via resultaträkningen
Värderingskategorin verkligt värde via resultaträkningen  
delas upp på handel, obligatorisk och verkligt värde option. 

Kommuninvests derivat som innehas för ekonomisk säk-
ring, men som ej ingår i säkringsredovisning, redovisas under 
värderingskategorin handel för skuldderivat och obligatorisk 
för tillgångsderivat. 

Om Kommuninvest har en finansiell tillgång som fallerar 
SPPI-testet värderas det instrumentet inom kategorin obligato-
risk verkligt värde via resultaträkningen. 

Kommuninvest tillämpar verkligt värde optionen när bris-
tande överensstämmelse har identifierats. Bristande överens-
stämmelse uppstår när ett instrument säkrats med ett eller flera 
derivatkontrakt för att minimera marknadsrisker utan att  
säkringsredovisning tillämpas. Eftersom derivat värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen men inte den säkrade  
posten uppstår en bristande överensstämmelse. När så är fallet 
värderas även den ekonomiskt säkrade posten till verkligt  
värde via resultaträkningen genom verkligt värde optionen. 
Det skulle leda till bristande överensstämmelse i redovisningen 
om derivatet värderades till verkligt värde via resultaträk-
ningen men inte dess säkrade post. 

Finansiella skulder i kategorin verkligt värde via resultat-
räkningen avser främst upplåning i fast ränta samt strukture-
rad upplåning, det vill säga upplåning som är uppsägningsbar 
och/eller har kupongbetalning som är rörlig men inte kopplad 
till interbankränta. Anledningen till att upplåning i fast ränta 
identifierats till denna kategori är att dessa upplåningar säkras 
ekonomiskt med ett derivat utan att säkringsredovisning till-
lämpas. Det skulle leda till bristande överensstämmelse om 
derivatet värderades till verkligt värde via resultaträkningen, 
men inte dess upplåning.

Anledningen till att strukturerad upplåning identifierats  
till denna kategori är att upplåningen innehåller väsentliga 
inbäddade derivat och att det medför att det i en betydande 
utsträckning minskar inkonsekvenser i värdering av fristående 
derivat och upplåning.

Säkringsredovisning
Kommuninvest tillämpar IAS 39 när det gäller säkringsredo-
visning. 

För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tillämpar 
Kommuninvest, där möjligheten finns, säkringsredovisning  
av verkligt värde för de tillgångar och skulder som har säkrats 
med ett eller flera finansiella instrument. Kommuninvest till-
lämpar från och med 2019 både transaktionsmatchad verkligt 
värdesäkring samt portföljmatchad verkligt värdesäkring.

Den säkrade risken är risken för förändring i verkligt värde 
till följd av förändringar i swapräntan. 

All eventuell ineffektivitet redovisas i resultaträkningen. 
Om en säkringsrelation inte uppfyller kraven på effektivitet 
avbryts säkringsrelationen och tillgången/skulden redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde och den ackumulerade värdeför-
ändringen på tillgången/skulden periodiseras över återstående 
löptid. Kommuninvests säkringsrelationer har bedömts vara 
effektiva.

Not 1 forts. 
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Transaktionsmatchad säkring
Den säkrade posten, som är en fastränteupplåning eller 
-ut låning, värderas om utifrån förändringar i verkligt värde 
med avseende på den risk som säkrats. Som säkringsinstrument 
använder Kommuninvest ränte- och valutaränteswappar. I 
balansräkningen redovisas värdeförändringen på den säkrade 
risken på den säkrade posten på samma rad i balansräkningen 
som den säkrade posten. Både värdeförändring på den säkrade 
posten samt säkringsinstrumentet redovisas i resultaträk-
ningen under nettoresultat av finansiella transaktioner. 

Portföljsäkring
Den säkrade posten härstammar från en portfölj av fastränte-
utlåningar baserad på förfallodag. Den säkrade posten värde-
ras om till verkligt värde med avseende på säkrad risk. Värdet 
på den säkrade risken redovisas på separat rad i balansräk-
ningen som Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäk-
ring. Som säkringsinstrument använder Kommuninvest ränte-
swappar vars villkor överensstämmer med den säkrade posten. 
Både värdeförändring på den säkrade posten samt säkrings-
instrumentet redovisas i resultaträkningen under nettoresultat 
av finansiella transaktioner.

Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument
Kommuninvest har sedan införandet av IFRS 9 den 1 januari 
2018 börjat beräkna förväntade kreditförluster på finansiella 
tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Förlust-
reserveringar görs även på åtaganden utanför balansräkningen, 
vilka för Kommuninvest består av beviljade ej utbetalda lån, 
likviditetsgarantier samt byggkreditiv. Kommuninvest har inga 
konstaterade kreditförluster.

Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen och 
den kommunala beskattningsrätten gör att kommuner och 
regioner inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de upp-
höra att existera på annat sätt. Det är också förbjudet att  
pantsätta kommunal egendom vilket innebär att kommunerna 
och regionerna med hela sin skattekraft och samtliga tillgångar 
svarar för ingångna förbindelser.

Förändringar i förväntade kreditförluster redovisas i 
resultat räkningen på raden Kreditförluster, netto. I balans-
räkningen redovisas förväntade kreditförluster som en ned-
skrivning av tillgångens redovisade värde på tillgångar som 
enligt IFRS 9 är föremål för nedskrivningar. Förlustreserve-
ringar på åtaganden utanför balansräkningen redovisas som 
avsättning i balansräkningen. 

För information om kreditförluster och beräkningsmodell 
se not 2 och för resultateffekt av kreditförluster se not 9. 

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den 
immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod från och 
med den månad tillgången anskaffas och därmed nyttjas.  
Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Den beräknade 
nyttjandeperioden är 5 år.

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma Kommuninvest till förfogande och anskaffnings-
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Det redovisade värdet 
för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräk-

ningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida 
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden 
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst/förlust redovi-
sas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod från och med den månad tillgången anskaffas och 
därmed nyttjas. Kommuninvests beräknade nyttjandeperioder 
för inventarier är 3 alternativt 5 år. För konstföremål som ingår 
i balansräkningen görs ingen avskrivning.

Pensionering genom försäkring
Kommuninvests pensionsplaner för kollektivavtalade tjänste-
pensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Alecta.

Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan en plan för ersätt-
ningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har 
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga till-
gångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför 
sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och 
tidigare. En förmånsbestämd pensionsplan definieras som 
annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än 
avgiftsbestämd plan.

Pensionsplanen för Kommuninvests anställda har bedömts 
vara en avgiftsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. 
Kommuninvests pensionsinbetalningar redovisas som en kost-
nad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt Kommuninvest under en period. 
Premier betalas till Alecta baserat på aktuell lön.

Beträffande pensionsvillkor för ledande befattningshavare 
har Kommuninvest beslutat följa de principer som redovisas i 
regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare för statligt 
ägda bolag (april 2009). Kommuninvest betalar en premie-
bestämd pensionsförsäkring motsvarande 30 procent av VD:s 
och ledande befattningshavares pensionsgrundande lön dock 
längst till och med 65 års ålder. 

Årets kostnader för försäkringspremier framgår av not 7.

Allmänna administrationskostnader
Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostna-
der, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbets-
givaravgifter och andra sociala avgifter samt inhyrd personal, 
utbildningskostnader och övriga personalkostnader. Övriga 
kostnader som ingår i de administrativa kostnaderna är resolu-
tionsavgift, konsult-, lokal-, IT-, rese-, rating-, marknadsdata-
kostnader samt övriga kostnader. För mer information se not 7.

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter består främst av finansförvaltnings-
tjänsten KI Finans som Kommuninvest tillhandahåller till  
medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. De  
medlemmar som har valt att använda denna tjänst betalar en 
årsavgift till Kommuninvest, vilken redovisas under övriga 
rörelseintäkter.

Intäkterna från KI Finans redovisas sedan 1 januari 2018 
under IFRS 15 och Kommuninvest redovisar en intäkt för KI 
Finans under avtalsperioden när kund har rätt till åtkomst av 
tjänsten, vilket innebär att intäkt för finansförvaltningstjänsten 
periodiseras över kalenderåret. Löpande utgifter relaterade  
till KI Finans kostnadsförs. 

Not 1 forts. 
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Not 1 forts. 

Övriga rörelsekostnader
Som övrig rörelsekostnad redovisas främst kostnader för  
marknadsföring och försäkring.

Eventualförpliktelser
Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas 
som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Leasing
Kommuninvest tillämpar från och med den 1 januari 2019 
IFRS 16 Leasingavtal vid redovisning av leasing. Leasingavtal 
aktiveras som en nyttjanderätt under materiella tillgångar och 
som en leasingskuld under övriga skulder i balansräkningen. 
Lättnadsregeln att kostnadsföra leasingavtal där underlig-
gande tillgång är av lågt värde tillämpas. 

Skatter
Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen  
förutom då underliggande transaktion redovisas direkt mot 
övrigt totalresultat eller eget kapital varvid även tillhörande 
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas avseende aktuellt år. 
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Eget kapital 
Kommuninvest har klassificerat andelskapitalet i Kommun-
invest ekonomisk förening som eget kapital i Koncernen då 
andelskapitalet har de egenskaper och uppfyller de villkor  
som anges i IAS 32:16 A och B, se även not 25.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är framtagen med indirekt metod.  
Kassaflöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från  
den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt 
finansieringsverksamheten. I den löpande verksamheten ingår 
främst förändring i utlånings- och likviditetsportföljen. Inves-
teringsverksamheten innefattar investeringar i materiella och 
immateriella tillgångar. Finansieringsverksamheten visar emis-
sion samt förfall/återköp av emitterade värdepapper. Kommun-
invest tillämpar undantagsregeln i IAS7:23 och nettoredovisar 
emissioner kortare än 3 månader. I finansieringsverksamheten 
ingår även nyemission samt förändring av koncernskuld.

Segmentrapportering
Kommuninvest upprättar inte segmentrapportering då enbart 
ett segment, utlåning till medlemmarna, finns. All verksamhet 
bedrivs i Sverige och alla kunder har sin hemvist i Sverige. 
Kommuninvest har ingen kund som står för mer än, eller lika 
med, 10 procent av intäkterna. 

Föreningens redovisningsprinciper
Föreningens redovisningsprinciper följer dem som tillämpas i 
Koncernen förutom att resultat- och balansräkningar följer 
årsredovisningslagens uppställningsformer. IFRS 9 tillämpas ej 
utan finansiella instrument redovisas baserat på anskaffnings-
värde samt att aktier i dotterföretag redovisas till anskaffnings-
värde. Erhållna koncernbidrag redovisas i resultaträkningen 
som intäkter från andelar i koncernföretag.

Not 2 Risk- och kapitalhantering

Koncernen
Kommuninvests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till 
stabil och effektiv upplåning för kommunsektorn. Detta inne-
bär att med utgångspunkt i kundernas behov låna upp pengar 
på den finansiella marknaden. All finansiell verksamhet i  
Koncernen bedrivs i Bolaget. Verksamhetsmodellen innebär  
att Bolaget är utsatt för risker. Bolagets mål, principer och 
metoder för att hantera dessa risker samt metoder för att mäta 
risken presenteras nedan (se även sidorna 34–38 för en över-
gripande beskrivning av Kommuninvests riskprofil och risk-
organisation samt den separata Risk- och kapitalhanterings-
rapport som finns på www.kommuninvest.se). Inom varje 
riskområde framgår även aktuell exponering samt beräknat 
kapitalbehov.

Under 2019 har inga väsentliga förändringar skett avseende 
Bolagets mål, principer eller metoder för att hantera risk.  
Bolagets exponeringar mot olika risktyper har heller inte 
väsentligen förändrats. Ett nytt riskramverk med tillhörande 
riskpolicy har tagits fram under året. Detta ramverk har börjat 
gälla från 1 januari 2020. Syftet med policyn är att fastställa  
de yttre ramarna för Bolagets risktagande och riskhantering. 
Det nya ramverket ska tydliggöra kopplingen mellan mål, 
begränsningar i form av ägardirektiv och lagkrav samt risk-
mått.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för förlust till följd av en motparts 
oförmåga att infria sina förpliktelser i rätt tid. Kreditrisk upp-
står på olika sätt i Kommuninvests verksamhet och delas upp  
i tre områden; kreditgivningsrisk som uppstår i utlåningsverk-
samheten, emittentrisk som uppstår i Bolagets likviditetsreserv 
och motpartsrisk som uppstår när Bolaget använder sig av  
derivat.

Kreditrisk hanteras utifrån Kommuninvests Riskstrategi, 
Kreditpolicy och Finanspolicy. Styrelsen fastställer minst  
årligen limiter för samtliga placerings- och derivatmotparter 
där limiten avser Bolagets totala exponering mot motparten. 
Begränsningar bestäms utifrån motpartens kreditvärdighet  
av VD. När Bolaget bedömer vilka placerings- och derivatmot-
parter som ska godkännas, samt de krav som ska ställas på 
dessa, tas hänsyn till motpartens kreditvärdighet inklusive 
ägarförhållanden, verksamhetens inriktning och omfattning 
samt finansiell stabilitet. 
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Koncernens kreditriskexponeringar framgår av tabellen nedan.

Kreditriskexponering 2019 2018

Redovisat 
brutto- 

värde

Förväntade 
kredit-

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
expone- 

ringsvärde
Kapital- 

krav

Redovisat 
brutto- 

värde

Förväntade 
kredit-

förluster
Redovisat 

värde1

Riskvägt 
expone- 

ringsvärde
Kapital- 

krav

Kreditgivning
Utlåning till kommuner och  
kommunala bolag2 408 235,9 –17,8 408 218,1 – – 355 738,5 –28,5 355 710,0 – –

– Riskklass 1 251 135,3 –10,6 251 124,7 – – 230 784,0 –17,4 230 766,6 – –

– Riskklass 2 136 210,9 –6,3 136 204,6 – – 113 889,9 –10,1 113 879,8 – –

– Riskklass 3 13 253,9 –0,5 13 253,4 – – 4 853,6 –0,4 4 853,2 – –

– Riskklass 4 7 635,8 –0,4 7 635,4 – – 6 211,0 –0,6 6 210,4 – –

Placeringar
Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 17 686,8 –0,5 17 686,3 – – 39 232,4 –2,1 39 230,3 – –

– AAA 14 900,9 –0,5 14 900,4 – – 37 071,9 –2,1 37 069,8 – –

– AA 2 785,9 – 2 785,9 – – 1 254,0 – 1 254,0 – –

– A – – – – – 906,5 – 906,5 – –

Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 811,1 0,0 811,1 – – – – – – –

– AAA 811,1 0,0 811,1 – – – – – – –

Obligationer och ränte– 
bärande värdepapper 7 722,6 – 7 722,6 – – 7 457,8 – 7 457,8 – –

– AAA 6 308,3 – 6 308,3 – – 5 064,5 – 5 064,5 – –

– AA 1 414,3 – 1 414,3 – – 2 393,3 – 2 393,3 – –

Utlåning till kreditinstitut 21 936,2 –0,5 21 935,7 2 049,0 163,9 1 871,4 –0,7 1 870,7 374,1 29,9

– AAA 20 042,6 – 20 042,6 1 670,4 133,6 – – – – –

– AA 1 893,6 –0,5 1 893,1 378,6 30,3 1 871,4 –0,7 1 870,7 374,1 29,9

Derivat
Derivat 11 967,0 – 11 967,0 – – 11 333,2 – 11 333,2 – –

– AA 4 451,7 – 4 451,7 – – 4 269,5 – 4 269,5 – –

– A 6 742,3 – 6 742,3 – – 6 311,1 – 6 311,1 – –

– BBB 773,0 – 773,0 – – 752,6 – 752,6 – –

Övriga tillgångar
Övriga tillgångar 2 980,5 – 2 980,5 643,9 51,5 1 609,0 – 1 609,0 360,4 28,8

Åtaganden utanför 
balansräkningen
Utställda lånelöften2 976,6 –0,1 976,5 – – 1 213,6 –0,1 1 213,5 – –

Beviljad, ej utbetald utlåning2 1 618,8 – 1 618,8 – – 2 144,4 0,0 2 144,4 – –

Totalt (inkl. poster utanför 
balansräkningen) 473 935,5 –18,9 473 916,6 2 692,9 215,4 420 600,3 –31,4 420 568,9 734,5 58,7

1)  Det redovisade värdet motsvarar maximal kreditriskexponering utan hänsyn till erhållna säkerheter eller andra former av kreditförstärkning. 
För information om erhållna säkerheter, se avsnitt Motpartsrisk på sidan 68.

2) Mot säkerhet av kommunal borgen. För definition av Riskklass 1–4, se avsnitt Kreditgivningsrisk på sidan 67.

Förväntade kreditförluster 
Bolaget har en Kreditriskkommitté som kvartalsvis samman-
träder för att bedöma förändringar i Bolagets fasallokering och 
förväntade kreditförluster. Dessa förändringar rör kvantitativa 
modeller som bygger på indata och antaganden. Processen 
omhändertas i sin helhet av avdelningen för Risk och Kontroll 
samt ekonomi avdelningen. 

Förändringar av kreditrisken följs dagligen och förväntade 
kreditförluster (ECL) uppdateras på daglig basis. De tre fakto-
rernas sannolikhet för fallissemang (PD), förlust vid fallisse-
mang (LGD), exponering vid fallissemang (EAD) samt fasalloke-
ringen följs löpande och kvartalsvis görs en samlad bedömning 
av periodens utveckling samt eventuellt behov av justering av 
modellen. 

Kreditriskexponering
Kommun invests likviditetsreserv består av placeringar i dessa 
motpartstyper:
•  Stater och statligt relaterade motparter såsom delstater, 

 kommuner och kreditinstitut liknande Kommun invest.

Kommun invests utlåningsportfölj består av utlåning till  
följande grupper:
•  Kommuner och regioner (medlemmar i Föreningen).
•  Bolag, kommunalförbund och andra entiteter där medlem-

marna har ett majoritetsinflytande (kommunal borgen).

Poster utanför balansräkningen:
•  Nyutlåning som avtalats men ännu ej betalats ut, byggkreditiv 

och likviditetsgaranti.

Not 2 forts. 
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Beräkning av förväntade kreditförluster 
Vid beräkning av förväntade kreditförluster (ECL) multipliceras 
sannolikhet för fallissemang (PD) med förlust vid fallissemang 
(LGD) och exponering vid fallissemang (EAD).
ECL = PD * LGD * EAD

Förväntad löptid
För Bolagets utlåning tillämpas indikatorer för att löpande 
följa utvecklingen av kreditrisken. Samtliga kreditexpone-
ringar är i fas 1 vilket innebär reserveringar utifrån 12 måna-
ders förväntade kreditförluster. Skulle en utlåningsmotpart på 
grund av förhöjd kreditrisk klassificeras i fas 2 kommer expo-
neringen att utgå från samtliga kassaflöden under den åter-
stående löptiden. 

För likviditetsreserven nyttjar Kommun invest regelverkets 
undantag för låg kreditrisk med stöd i likviditetsreservens 
kredit riskprofil och goda kreditkvalitet. Kommuninvest defi-
nierar låg kreditrisk som ett kreditbetyg från Moody’s om lägst 
Baa3 och S&P Global Ratings om lägst BBB–. Kommun invest 
har för närvarande endast placeringar i motparter med god 
kreditkvalitet som är stater eller har statlig relation.

Kvalitativa bedömningar görs av negativa förändringar i 
kreditbetyg för att fastställa om det skett en signifikant ökning 
i kredit risk. Under förutsättning att ingen signifikant ökning 
bedöms ha inträffat och kreditbetyget klarar Bolagets krav för 
låg kreditrisk, består tillgången i fas 1 vilket innebär 12 måna-
ders förväntade kreditförluster.

Definition av fallissemang
All utlåning som inte sker direkt till medlemmar kräver en 
 proprieborgen för hela kreditbeloppet från en eller flera 
 medlemmar.

Kommun invests definition av ett fallissemang är i linje med 
de riktlinjer som Europeiska Bankmyndigheten (EBA) tagit 
fram och innebär att en motpart fallerat när någon eller båda 
av följande situationer inträffat:
•  Kommun invest anser det osannolikt att motparten till fullo 

kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser.
•  Någon av motpartens förpliktelser gentemot Kommun invest 

är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar.

Innan exponeringen ska anses som fallerad ska Kommun invest 
genomföra en expertbedömning. Denna ska bedöma:
•  Om en så kallad teknisk förfallosituation har uppstått, vilket 

grundas på Europeiska Bankmyndighetens riktlinjer.
•  Om exponeringen är direkt mot en medlem (kommun eller 

region). Den fördjupade analysen motiveras framförallt av 
kommunernas grundlagsskyddade roll i samhället, som bland 
annat omfattar beskattningsrätt, vilket leder till att en kom-
mun i praktiken inte kan försättas i konkurs.

Fastställande av försämrad kreditkvalitet
Kommun invest använder en uppsättning indikatorer för att 
löpande följa utvecklingen av kreditrisken i utlåningsport följen. 
Indikatorernas funktion är att påvisa om det sker en förändring 
i sannolikhet för fallissemang som ska leda till förflyttning  
mellan kreditriskfaserna utifrån gränsvärden. Vid ingången av 
kontraktet klassificeras en tillgång i fas 1 vilket innebär att 12 
månaders sannolikhet för fallissemang tilläm pas. Vid signifi-

kant ökning i kreditrisk förflyttas den till fas 2 som innebär att 
sannolikhet för fallissemang på den återstående löptiden till-
lämpas. Vid fallissemang flyttas exponeringen till fas 3.

Kommun invest använder dels kvantitativa och dels kvalita-
tiva indikatorer för den löpande uppföljningen av utlånings-
port följen. De kvantitativa indikatorerna består av rating från 
ratinginstitut och information från kreditupplysningsleveran-
tör (riskscore, riskprognos och betalningsföreläggande) samt 
Kommun invests interna riskvärdesmodell för bedömning av 
utlåningsmotparter. För de kvantitativa indikatorerna finns 
fastställda gränsvärden, där en överträdelse innebär att upp-
följning sker. De kvalitativa indikatorerna består av omstruk-
turering av lånevillkor. Det finns också ett gränsvärde om 
30 dagar som innebär att en tillgång kommer att flyttas till 
fas 2 om en betalning är försenad med mer än 30 dagar. Innan 
en enskild motpart flyttas till fas 2 ska en särskild bedömning 
göras för att belysa bakomliggande orsaker och motpartens 
övergripande återbetalningsförmåga. Fastställande av de finan-
siella tillgångarnas kredit kvalitet och eventuella försämringar 
sker i Kredit riskkommittén.

Kommun invest har inte lidit någon faktisk kreditförlust, 
inte modifierat betalningsflöden och inte omförhandlat ett 
befintligt avtal under Bolagets drygt 30-åriga historia. 

I proprieborgen regleras medlemmarnas ansvar för Bolaget. 
Mot bakgrund av ovanstående har Bolaget inte några specifika 
principer för bortskrivningar. 

Sannolikhet för fallissemang (PD)
Kommun invest har inget eget empiriskt data att utgå ifrån 
eftersom Bolaget hittills inte har lidit något fallissemang, var-
ken materialiserat eller tekniskt. För beräkning av sannolikhet 
för fallissemang tillämpar Bolaget istället S&P Global Ratings 
databas eftersom den är lämplig för så kallade low-default 
finansiella institut. 

Den sannolikhet för fallissemang som används för beräk-
ning av förväntade kreditförluster är ett viktat genomsnitt av 
tre olika makroscenarier (normalt, medellågt samt medelhögt 
konjunkturläge). Grunddata för historiska fallissemang häm-
tas från S&P Global Ratings för att sedan kalibreras för varje 
enskilt scenario. Scenariot med normalt konjunkturläge base-
ras på observerade värden av makrofaktorerna som ingår i 
modellen, medan scenariot med medellågt konjunkturläge 
baseras på en historiskt låg percentil för makrofaktorernas  
värden och vice versa för scenariot med medelhögt konjunk-
turläge.

Vid beräkning av förväntade kreditförluster i likviditets-
reserven tilldelas sannolikhet för fallissemang utifrån emitten-
tens rating. Vid beräkning av förväntade kreditförluster i utlå-
ningsportföljen tilldelas sannolikhet för fallissemang utifrån  
en interpolering mellan den högsta och lägsta observerade 
ratingen. För interpoleringen av utlåningsmotpartens rating 
används Kommun invests interna riskvärdesmodell.

För utlåningsportföljen fastställer Kommun invest sannolik-
het för fallissemang på motpartsnivå och inte på transaktions-
nivå. Detta motiveras av att villkoren för all utlåning är iden-
tisk och det finns ingen hierarkisk ordning av krediter som 
getts till en motpart. Med andra ord kommer en försämrad 
kreditkvalitet att påverka motpartens samtliga transaktioner.

Not 2 forts. 

65Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2019

FINANSIELLA RAPPORTER

858



Kvantitativ indata
Kvantitativa indata till beräkning av förväntade kreditförluster återfinns i tabellen nedan.

Makroekonomisk faktor Scenario 2020, % 2021, % 2022, % 2023, %

Prognos indata
BNP utveckling Sverige Huvudscenario 1,0 1,5 1,8 1,8

Positivt scenario 4,5 4,5 4,5 4,5

Negativt scenario –0,4 –0,4 –0,4 –0,4

Förändring i arbetslöshet Sverige Huvudscenario 0,4 0,2 –0,2 –0,3

Positivt scenario –13,4 –13,4 –13,4 –13,4

Negativt scenario 26,6 26,6 26,6 26,6

Förändring i globalt energiindex Huvudscenario –3,1 1,9 1,9 1,9

Positivt scenario 27,9 27,9 27,9 27,9

Negativt scenario –12,9 –12,9 –12,9 –12,9

Förändring i globalt icke–energiindex Huvudscenario 0,1 1,7 1,7 1,7

Positivt scenario 17,8 17,8 17,8 17,8

Negativt scenario –8,5 –8,5 –8,5 –8,5

Historisk indata
Historisk förändring i kreditbetyg (–1år) Huvudscenario 0,0 – – –

Positivt scenario 1,0 – – –

Negativt scenario 99,0 – – –

Historisk förändring i OMX index (–1år) Huvudscenario 26,0 – – –

Positivt scenario 42,9 – – –

Negativt scenario –23,5 – – –

Historisk förändring i S&P 500 index (–1år) Huvudscenario 28,5 – – –

Positivt scenario 26,4 – – –

Negativt scenario –6,8 – – –

Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen för de makroekonomiska faktorerna åter-
finns i tabellen nedan och gäller endast Bolagets utlåningsport-
följ. Tabellen visar hur ECL påverkas vid stress av de makroeko-
nomiska faktorerna, givet Bolagets nutida scenarioviktning 
(Grundscenario 70 procent, positivt 10 procent, negativt 
20 procent). 

Makroscenarier
Förändring i 

ECL, % 

BNP: –3%; Arbetslöshet: +3%; Energiindex: –10%; Icke–
energi index: –10% OMX Index: –15%; Nedgraderingar: +3% 59,0

BNP: –2%; Arbetslöshet: +2%; Energiindex: –5%; Icke–energi 
index: –5% OMX Index: –10%; Nedgraderingar: +2% 28,0

BNP: –1%; Arbetslöshet: +1%; Energiindex: –1%; Icke–energi 
index: –1% OMX Index: –5%; Nedgraderingar: +1% 24,0

BNP: 0%; Arbetslöshet: 0%; Energiindex: 0%; Icke–energi 
index: 0% OMX Index: 0%; Nedgraderingar: 0% 3,0

Eftersom samtliga exponeringar är i fas 1 påverkar endast ett 
års PD Bolagets förväntade kreditförluster och känslighets-
analys utförs på ett års horisont i huvudscenariot.

Förlust vid fallissemang (LGD)
För förlust vid fallissemang används schablonvärden som  
appliceras utifrån motpartstyp.

För stater och statligt relaterade motparter inklusive utlå-
ningen används historiska data från Moody’s. Det kan noteras 
att Kommun invests samtliga motparter har högre kreditbetyg 
och ett mer stabilt ekonomiskt läge än de som Moody’s grundat 
sin beräkning av förlust vid fallissemang på. Därmed är bedöm-
ningen att förlust vid fallissemang för dessa motparter inte 
överstiger den som empiriskt är framtagen av Moody’s. För 
övriga motparter tillämpas förlust vid fallissemang enligt regel-
verket CRR. 

Exponering vid fallissemang (EAD)
För exponering vid fallissemang används tillgångarnas nominella 
belopp och utestående avtalsmässiga kassaflöden dis konterade 
med effektiv ränta. Vilka kassaflöden som inkluderas i beräk-
ningen beror på utfallet av fasallokering. Eftersom undantaget 
för låg kreditrisk tillämpas för likviditetsreserven inkluderas 
enbart kassaflöden på ett års horisont för dessa tillgångar. 
Bolaget har inga säkerheter för sin kreditriskexponering.

Den effektiva räntan består av swapränta, spread för Bola-
gets utestående emissioner respektive utlåning och spread mellan 
Bolagets upplåningskostnad och de olika emittenttyperna som 
finns i likviditetsreserven. Swapränta och spread för Bolagets 
emissioner inhämtas från sekundärmarknaden, spread för 
Bolagets utlåning inhämtas från gällande prislista gentemot 
kund, medan spread mellan Bolagets upplåningskostnad och 
de olika emittenttyperna bestäms genom expertbedömning. 

Dessa beståndsdelar sätts ihop och en diskonteringskurva 
byggs upp för varje valuta och löptid. 

Förändringar i förväntade kreditförluster under perioden
Bolagets förväntade kreditförluster minskade i sin helhet med 
12,6 mnkr från 31,4 mnkr till 18,9 mnkr fördelat enligt nedan.

Sannolikhet för fallissemang (PD) 
Förändringen i sannolikhet för fallissemang beror på fyra fak-
torer: justering i metoden för ECL modellen, justering i scenario-
viktning, förändring i makroekonomiska faktorer, se tabell 
nedan, och ny historisk sannolikhet från S&P Global Ratings. 

Under 2018 tillämpades en linjär metod för att interpolera 
Bolagets interna riskvärde med externa kreditbetyg. Från 2019 
ändrades interpoleringen till att istället vara exponentiell.
Viktning av olika scenarier har justerats från Grundscenario 
85 procent, positiv 5 procent och negativ 10 procent till  
Grundscenario 70 procent, positiv 10 procent och negativ 
20 procent.

Not 2 forts. 
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De makroekonomiska faktorerna uppdateras enligt nya prog-
noser från Konjunkturinstitutet och World Bank och historisk 
sannolikhet har inhämtats från S&P Global Ratings.

Makroekonomiska faktorer 2019, % 2018, %

BNP tillväxt 1,1 1,3

Förändring i arbetslöshet (% av totala arbetskraften) 0,5 1,6

OMX Index 26,0 10,0

S&P Index 28,5 –5,0

Energi Index –14,6 1,4

Icke-energi Index –4,7 1,1
 
I tabellen bredvid återges hur förväntade kreditförluster  
påverkas utifrån modellkomponenter.

Ändring  Effekt på ECL, % 

Byte till exponentiell anpassning –35,0

Uppdatering av makrofaktorer 1,0

Ändring av scenarioviktning 2,0

Nya S&P PD –3,7

Förlust vid fallissemang (LGD)
Under perioden har ingen förändring i LGD genomförts. 

Exponering vid fallissemang (EAD)
Bolagets tillgångar som inte värderas till verkligt värde ökade 
totalt under 2019 från 286,1 mdkr till 288,5 mdkr. Likviditets-
reserven minskade med 18,6 mdkr medan utlåningsportföljen 
ökade med 21,5 mdkr. Totalt har tillgångar motsvarande 2 282,7 
mdkr startat och 2 280,0 mdkr förfallit under året. Den ökade 
kreditriskexponeringen (givet alla andra variabler konstanta) 
innebär att förväntade kreditförluster ökat med 7 procent. 

Not 2 forts. 

Periodens förändring av reserveringar för kreditförluster visas i tabellen nedan. Samtliga reserveringar avser stadie 1 och har varit 
konstant under året. Kommun invest har aldrig lidit någon konstaterad kreditförlust. För mer information om bruttoredovisat 
värde i tabeller nedan, se tabell om Kreditriskexponeringar på sidan 64.

Förändring av reserveringar för kreditförluster

2019
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler
Modellförändring Utgående  

balans

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker – 0,0 – – – 0,0
Belåningsbara statsskuldförbindelser –2,1 –89,4 89,5 1,5 – –0,5
Utlåning till kreditinstitut –0,7 0,0 0,0 0,3 – –0,4
Utlåning –28,5 –2,9 4,9 18,6 –10,0 –17,9
Avsättningar för poster utanför balansräkningen –0,1 –2,6 3,0 –0,3 – 0,0
Summa –31,4 –94,9 97,4 20,1 –10,0 –18,8

Förändring av reserveringar för kreditförluster

2018
Ingående  

balans
Start under 

perioden
Förfall under 

perioden
Förändrade 

riskvariabler Modellförändring
Utgående  

balans

Belåningsbara statsskuldförbindelser –0,4 –46,8 46,8 –1,7 – –2,1
Utlåning till kreditinstitut –0,2 0,0 0,0 –0,5 – –0,7
Utlåning –6,5 –1,8 2,8 –23,0 – –28,5
Obligationer och räntebärande värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0
Avsättningar för poster utanför balansräkningen –0,1 0,0 0,0 0,0 – –0,1
Summa –7,2 –48,6 49,6 –25,2 – –31,4

Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en motpart i kreditgiv-
ningen inte fullgör sina åtaganden. Risken begränsas genom att 
kreditgivning endast sker till medlemmar samt godkända före-
tag, stiftelser och förbund där en eller flera medlemmar har ett 
bestämmande inflytande. Godkända företag, stiftelser och för-
bund ska omfattas av en borgen från en eller flera medlemmar. 

Medlemmar samt godkända företag, stiftelser och förbund 
följs upp löpande och bedöms utifrån ett helhetsperspektiv på 
koncernnivå. Risken i Bolagets utlåningsverksamhet är mycket 
låg, Bolaget har aldrig lidit någon kreditförlust i utlåningsverk-
samheten.

Kommunerna och regionerna samt deras respektive bolag 
analyseras inför ett medlemskap och därefter kontinuerligt 
under medlemskapet. För att få en helhetsbild av en medlems 
finansiella situation genomförs en kvantitativ riskvärdesanalys. 
I denna granskas resultaträkning, balansräkning, demografi 
och risker i den kommunala verksamheten. 

Var och en av Föreningens medlemskommuner tilldelas uti-
från denna analys ett riskvärde mellan 0 och 13, där lägre risk-
värde är bättre. Hur kommunerna fördelas över olika riskvär-
desgrupper illustreras nedan i diagrammet Riskvärdesmodell.

Riskvärdesmodell
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Kapitalkrav för kreditgivningsrisk
Kommunsektorn har ur kapitaltäckningssynpunkt en risk- 
vikt på 0 procent vilket innebär att det, då Kommuninvest 
använder schablon-metoden i CRR-regelverket, inte finns något 
lag stadgat kapitalkrav för kreditgivningsrisk.
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Emittentrisk
Med emittentrisk avses risken att en emittent av ett värde-
papper inte återbetalar hela sitt åtagande vid förfall. Risken 
begränsas genom att likviditetsreserven placeras i värdepapper 
och banktillgodohavanden med ett kreditbetyg på emittenten 
om minst A (Standard & Poor’s) eller motsvarande av ett god-
känt kreditvärderingsinstitut. Placeringar får, enligt Bolagets 
Finanspolicy, inte ske i värdepapper med en återstående löptid 
längre än 39 månader. Placeringar begränsas även av en land-
limit där exponering mot ett enskilt land maximalt får vara 
15 mdkr, med undantag för Sverige där ingen landlimit förelig-
ger. Utöver detta fastställer Bolagets styrelse den maximala 
bruttoexponeringen mot enskilda emittenter.

Den genomsnittliga återstående löptiden på placeringarna 
i likviditetsreserven var vid årsskiftet 1,8 (1,8) månader. 

Den längsta återstående löptiden på ett enskilt värdepapper 
var 30,1 (34,9) månader.

I tabellerna nedan framgår exponeringen per land, rating 
och emittentkategori. Kategorin ”kreditinstitut” består främst 
av värdepapper utgivna av så kallade subventionerade lån-
givare, vilka behandlas som exponering mot den nationella 
regeringen, enligt CRR-regelverket.

Placeringar per land 2019 2018

Sverige 34 725,3 37 097,1

Supranationals (överstatliga) 1 978,8 3 291,1

Finland 3 009,7 3 181,0

Tyskland 4 936,0 1 773,4

Danmark 807,9 1 174,1

Storbritannien 820,0 1 135,6

Kanada – 906,5

USA 1 878,0 –

Totalt 48 155,7 48 558,8

Placeringar per rating 2019 2018

AAA 42 062,3 42 134,3

AA 6 093,4 5 518,0

A – 906,5

Totalt 48 155,7 48 558,8

Placeringar per emittentkategori 2019 2018

Nationella regeringar eller 
centralbanker 18 497,3 38 323,8

Kreditinstitut 27 679,7 6 037,3

varav subventionerade långivare 5 744,0 4 166,6

varav placeringsrepor 20 042,6 –

varav banktillgodohavanden 1 893,1 1 870,7

Multilaterala utvecklingsbanker 1 978,7 3 291,2

Delstatliga eller lokala 
självstyrelseorgan och myndigheter – 906,5

Totalt 48 155,7 48 558,8

Kapitalkrav för emittentrisk
Vid beräkning av kapitalkrav för emittentrisk använder  
Kommuninvest schablonmetoden enligt CRR-regelverket,  
där exponeringsvärdet motsvaras av det redovisade värdet. 
Riskvägt exponeringsvärde beräknas genom att exponeringen 
åsätts riskvikt i enlighet med regelverket. Det riskvägda expo-
neringsvärdet multipliceras med åtta procent och kapitalkrav 
för emittentrisk uppgår följaktligen till 215,4 (58,7) mnkr.

Motpartsrisk
Motpartsrisk avser risken att en motpart i ett finansiellt avtal 
inte fullgör sitt åtagande i enlighet med avtalet. Motpartsrisk 
uppkommer då Bolaget ingår derivatkontrakt i syfte att 
begränsa marknadsrisker. Motpartsrisk begränsas genom att 
kontrakt ingås med finansiella institutioner med hög kredit-
värdighet och med krav på ställda säkerheter. Räntekontrakt 
som ingås från och med oktober år 2016 clearas hos en central 
clearingmotpart.

För att Bolaget ska ingå ett icke clearat derivat krävs att 
motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent 
om lägst BBB+ eller är garanterad av någon med denna kredit-
värdighet. Har motparten ett kreditvärde lägre än A, tas sär-
skild hänsyn till derivatets omsättningsbarhet, komplexitet och 
löptid. För att Bolaget ska ingå ett clearat derivat krävs att mot-
parten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent om 
lägst BBB–.

Motpartsrisker reduceras ytterligare genom att ISDA-avtal 
och säkerhetsavtal (så kallade CSA-avtal) sluts med samtliga 
motparter. ISDA-avtal medger nettning av positiva och negativa 
exponeringar. CSA-avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter 
för att eliminera den exponering som uppstår vid värdeföränd-
ring av ingångna derivatkontrakt. I samband med det nya regel-
verket EMIR, som innebär krav på utbyte av tilläggsmarginalsä-
kerheter (variation margin) för OTC-derivat, har Bolaget, sedan 
mars år 2017, CSA-avtal med de flesta motparter som innebär 
att utbyte av säkerheter sker dagligen och utan trösklar.

Exponeringen mot motpartsrisk styrs utifrån derivatkon-
traktens marknadsvärde. Positivt marknadsvärde innebär en 
potentiell förlust om motparten skulle fallera. Denna risk redu-
ceras genom att alla transaktioner med en och samma motpart, 
enligt ISDA-avtal, nettas mot varandra. Därefter, enligt CSA-
avtal, erhålls säkerheter för nettoexponeringen (den aktuella 
ersättningskostnaden), vilket reducerar risken ytterligare. 

Ställd Initial Margin för clearade derivat innebär också en 
motpartsrisk såväl som ställda översäkerheter. Total motparts-
risk uppgår därmed till 3 025,2 (1 770,6) mnkr.

Derivatexponering 2019 2018

Redovisat värde¹ 11 967,0 11 333,2

Belopp som kvittats i Balansräkningen 5 586,6 1 955,2

Bruttomarknadsvärde² 17 553,6 13 288,4
Nettningsvinster –3 679,0 –4 273,3

Aktuell ersättningskostnad³ 13 874,6 9 015,1
Erhållna säkerheter –12 974,0 –8 571,1

Nettat per motpart inkl. avdrag för 
säkerheter 900,6 444,0
Ställd Initial Margin 2 099,4 1 279,7

Ställda översäkerheter 25,2 46,9

Total motpartsrisk 3 025,2 1 770,6

1) Summa positiva marknadsvärden efter kvittning. 
2) Summa positiva bruttomarknadsvärden före kvittning. 
3) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.
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Kapitalkrav för motpartsrisk
Vid beräkning av kapitalkrav för motpartsrisk tillämpar 
Kommun invest marknadsvärderingsmetoden där exponerings-
värdet är lika med summan av aktuell ersättningskostnad och 
potentiell framtida exponering. För att fastställa den aktuella 
ersättningskostnaden för alla kontrakt med ett positivt värde 
åsätts kontrakten de aktuella marknadsvärdena. För att fast-
ställa den potentiella framtida exponeringen multipliceras 
nominellt belopp med de procentsatser som är angivna, utifrån 
löptid och kontraktstruktur, i CRR-regelverket.

Exponeringsvärdet multipliceras därefter med aktuell risk-
vikt och ger riskvägt exponeringsvärde. Eftersom samtliga 
medlemmar i Föreningen undertecknat ett garantiavtal, som 
innebär att de tar över ansvaret för Bolagets exponeringar, 
åsätts riskvikten noll för samtliga motpartsexponeringar. Risk-
vägt exponeringsbelopp blir således noll och kapitalkrav för 
motpartsrisk blir följaktligen också noll. Se tabell Kapitalkrav 
för motpartsrisk nedan.

Kapitalkrav för motpartsrisk 2019 2018

Aktuell ersättningskostnad¹ 13 874,6 9 015,1

Potentiell framtida exponering 7 447,3 6 732,8

Exponeringsvärde 21 321,9 15 747,9
Riskvägt exponeringsvärde² 0,0 0,0

Kapitalkrav 0,0 0,0

1) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.

2) Garanti från kommunerna ger en riskvikt på 0 procent.

 
CVA-risk
Kreditvärdighetsjustering eller Credit Valuation Adjustment 
(CVA) är en prisjustering som tillämpas på derivat med hänsyn 
tagen till motpartens kreditvärdighet. CVA mäter alltså risken 
att marknadsvärdet på derivatkontrakt minskar till följd av att 
kreditvärdigheten hos motparten försämras. Redovisad CVA 
uppgick till årsskiftet till 5,0 mnkr.

Tidigare har Bolaget inte gjort någon sådan justering i 
Bolagets resultaträkning med hänvisning till medlemmarnas 
garanti för motpartsrisken i derivatexponeringarna. Med bör-
jan i bokslutet 2019-12-31 justerar Bolaget derivatkontraktens 
värde för motpartsrisk.
 
Kapitalkrav för CVA-risk
Vid beräkning av kapitalkrav i pelare 1 för CVA-risk tillämpar 
Kommuninvest schablonmetoden i kapitaltäckningsregelverket, 
CRR. Som exponeringsvärde används det fullständigt justerade 
exponeringsvärdet, vilket innebär att hänsyn tas till säker-
heternas riskreducerande effekter. I enlighet med regelverket 
exkluderas transaktioner med centrala motparter för clearing. 

Kapitalkravet för CVA-risk uppgick vid årsskiftet till 98,4 
(101,9) mnkr.

Koncentrationsrisk
Med koncentrationsrisk avses risk för förluster, utöver vad som 
är motiverat av en enskild kunds/emittents/motparts kreditvär-
dighet, till följd av att kunders/emittenters/motparters risk för 
fallissemang samvarierar. Att risken för fallissemang samvarie-
rar kan förklaras av faktorer som exempelvis branschtillhörig-
het och geografisk tillhörighet.

Kommuninvests uppdrag, att tillhandahålla krediter till 
kommun- och regionsektorn, innebär att det finns koncentra-
tioner i kreditgivningen. Kreditgivningskoncentrationen 
begränsas av limiter på utlåning till enskilda kunder. Eftersom 
all utlåning omfattas av borgen från en eller flera medlemmar, 
görs bedömningen att inget kapitalbehov för koncentrations-
risker i kreditgivningen behöver tas upp.

Koncentration mot motparter i Bolagets derivatportfölj 
begränsas dels av limiter på enskilda motparter, dels genom en 
begränsning av hur stor andel av den totala derivatportföljen 
(nominell volym) som får utgöras av exponering mot enskild 
motpart. Mot bakgrund av att Föreningens medlemmar teck-
nar garantiavtal för Bolagets derivatexponeringar, tas inget 
kapitalbehov upp för koncentrationsrisk i derivatportföljen.

Koncentration mot emittenter i Bolagets likviditetsreserv 
begränsas av limiter på enskilda motparter samt av landlimiter. 
För denna koncentrationsrisk tar Koncernen upp kapitalbehov 
enligt nedan.

Kapitalbehov för koncentrationsrisk
De beräkningar av kapitalbehov för kreditriskrelaterad  
koncentrationsrisk som Koncernen genomfört bygger på den 
metod som finns beskriven i Finansinspektionens PM ”FI:s 
metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2” 
från 2015-05-08.

Kreditrelaterade koncentrationsrisker mäts på tre koncen-
trationer; Geografisk koncentration, Branschspecifik koncen-
tration och Namn koncentration.

Koncentrationsrisker uppskattas med Herfindahl Index  
som innebär att exponeringar grupperas och viktas i förhål-
lande till sin andel av total exponering. Ett högre Herfindahl 
Index innebär en större koncentration. Kapitalbehov för  
koncentrations risker beräknas därefter med hjälp av formler 
som en andel av kapitalbehovet för kreditrisk enligt pelare 1.

Vid beräkning per 2019-12-31 uppgick kapitalbehovet i 
pelare 2 för koncentrationsrisker i likviditetsreserven till 16,6 
(16,6) procent av kapitalkravet för kreditrisk enligt pelare 1, 
det vill säga 215,4 (58,8) mnkr.

Marknadsrisk
Marknadsrisk definieras som risken för förlust (negativ föränd-
ring av ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets 
intäkter till följd av förändringar i riskfaktorer på den finan-
siella marknaden.

Marknadsrisk uppstår främst i upplåningsverksamheten 
samt vid placering av de medel som ingår i Bolagets likviditets-
reserv. För att upplåningen ska vara stabil och effektiv behöver 
Bolaget vara aktivt på flera olika upplåningsmarknader och 
säkra de marknadsrisker som kan uppstå genom närvaro på 
flera olika marknader. Marknadsriskerna delas upp i ränterisk, 
valutarisk, kreditmarknadsrisk, övrig prisrisk samt avveck-
lingsrisk.

Med hjälp av derivatkontrakt begränsar Bolaget expone-
ringen mot marknadsrisk. Syftet med att tillåta viss exponering 
mot marknadsrisker är att göra verksamheten mer effektiv och 
inte att tillåta risktagande i spekulativt syfte.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för förlust (negativ förändring av 
ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets intäkter 
till följd av en förändring i ränteläget. Ränterisk uppstår till 
följd av att räntebindningstider i tillgångar och skulder inte 
överensstämmer. Bolaget tar inga ränteriskpositioner i spekula-
tionssyfte. För att Bolagets uppdrag ska kunna utföras effektivt 
med hänsyn till den konservativa risksynen sker ränteriskhan-
teringen via portföljmatchning. Det innebär att små, tempo-
rära, skillnader i räntebindningstid mellan tillgångar och skul-
der tillåts. I denna risk ryms intjäningsrisker som innebär att 
risken för förlust till följd av att intäkter eller kostnader avviker 
i förhållande till affärsplan och prognos. 
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I tabellen nedan visas räntebindningstider för tillgångar och skulder. Räntebindningstiden för uppsägningsbar ut- och upplåning 
avser nästa möjliga uppsägningsdag.

Räntebindningstider Nominella belopp

2019 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbank 811,1 – – – – – 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 14 983,2 2 616,1 – – – – 17 599,3

Utlåning till kreditinstitut 21 935,7 – – – – – 21 935,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 006,5 2 482,9 4 122,4 – – – 7 611,8

Utlåning 223 775,8 26 611,5 119 497,6 34 411,0 2 215,3 – 406 511,2

Derivat placeringar 14 041,3 –9 782,9 –4 258,4 – – – –

Derivat utlåning 171 189,4 –15 376,5 –119 647,4 –34 191,9 –1 973,6 – –

Övriga tillgångar 708,2 – – – – 2 272,3 2 980,5

Summa tillgångar 448 451,2 6 551,1 –285,8 219,1 241,7 2 272,3 457 449,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut 3 963,8 – – – – – 3 963,8

Emitterade värdepapper 39 173,2 88 147,2 268 982,6 49 192,5 1 250,0 – 446 745,5

Derivat upplåning 378 460,7 –73 768,1 –268 627,6 –48 842,5 –1 000,0 – –13 777,5

Övriga skulder 7 981,4 – – – – 69,1 8 050,5

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – 1 000,1

Eget kapital – – – – – 7 994,7 7 994,7

Summa skulder och eget kapital 430 579,2 14 379,1 355,0 350,0 250,0 8 063,8 453 977,1

Skillnad mellan tillgångar och skulder 17 872,0 –7 828,0 –640,8 –130,9 –8,3 –5 791,5 3 472,5

Räntebindningstider Nominella belopp

2018 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år 5–10 år Över 10 år Utan ränta Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 36 095,0 2 103,1 875,0 – – – 39 073,1

Utlåning till kreditinstitut 1 870,7 – – – – – 1 870,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 676,9 5 149,8 579,0 – – – 7 405,7

Utlåning 212 683,4 17 165,8 100 476,7 21 179,4 2 440,8 – 353 946,1

Derivat placeringar 8 971,9 –6 666,2 –2 220,0 – – – 85,7

Derivat utlåning 134 700,9 –13 072,6 –98 136,7 –21 292,5 –2 199,1 – –

Övriga tillgångar 1 320,1 – – – – 288,9 1 609,0

Summa tillgångar 397 318,9 4 679,9 1 574,0 –113,1 241,7 288,9 403 990,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut 576,9 – – – – – 576,9

Emitterade värdepapper 53 767,8 53 748,7 271 161,1 20 720,9 1 250,0 – 400 648,5

Derivat upplåning 312 079,4 –34 141,0 –267 219,1 –20 720,9 –1 000,0 – –11 001,6

Övriga skulder 4 551,8 – – – – 70,0 4 621,8

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – 1 000,1

Eget kapital – – – – – 8 248,6 8 248,6

Summa skulder och eget kapital 371 976,0 19 607,7 3 942,0 – 250,0 8 318,6 404 094,3

Skillnad mellan tillgångar och skulder 25 342,9 –14 927,8 –2 368,0 –113,1 –8,3 –8 029,7 –104,0

Känslighetsanalys på ekonomiskt värde
Risken (exponeringen) i portföljen ska enligt fastställd styrelse-
limit inte överstiga 30 (30) mnkr vid en procentenhets parallell-
förskjutning av avkastningskurvan. Dock tillåts ränterisken att 
under högst fem på varandra följande affärsdagar motsvara en 
exponering på maximalt 50 (50) mnkr.

Vid årsskiftet uppgick exponeringen (i hela portföljen) till 
–14,1 (9,3) mnkr vid en procentenhets parallellförskjutning 

(uppåt) av avkastningskurvan. En exponering med positivt 
värde innebär en positiv resultateffekt om räntan stiger och en 
negativ resultateffekt om räntan sjunker, till följd av att värdet 
på tillgångar och skulder förändras.

Om endast affärer värderade till verkligt värde beaktas, 
skulle resultatet förändras med 232,2 (231,3) mnkr vid en pro-
centenhets parallellförskjutning (uppåt) av samtliga marknads-
räntor.
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Känslighetsanalys på Bolagets räntenetto 
Effekten på Bolagets räntenetto analyseras utifrån två scena-
rier: en parallellförskjutning uppåt om 100 baspunkter och en 
parallellförskjutning nedåt om 50 baspunkter. Med tanke på de 
generellt sett mycket låga marknadsräntorna görs scenarierna 
asymmetriska; räntan ändrades mindre i scenariot där räntan 
sjunker ytterligare. 

Bolaget har en god matchning av kassaflöden mellan till-
gångar och skulder. Enda undantaget är tillgångar som finan-
sieras av det egna kapitalet vilket saknar kassaflöden. Intjä-
ningen från dessa tillgångar som finansieras av eget kapital 
kommer därför att öka om marknadsräntorna stiger samt på 
motsvarande sätt minska om marknadsräntorna sjunker.

Om samtliga marknadsräntor ökade med 100 baspunkter vid 
årsskiftet skulle räntenettot på ett års sikt öka med 182 (229) 
mnkr, under förutsättning att balansräkningens storlek och 
sammansättning inte ändras, och på motsvarande sätt om samt- 
liga marknadsräntor vid årsskiftet sjönk med 50 baspunkter 
skulle räntenettot efter ett år ha minskat med 115 (115) mnkr.

Kapitalbehov för ränterisk
Kapitalbehovet för ränterisk i pelare 2 har beräknats utifrån 
Finansinspektionens modell för Ränterisk i bankboken. 

Modellen beräknar förändringen i värdet på Bolagets netto-
tillgångar givet ett antal förändringsscenarier för nollkupongs-
kurvan. Förändringsscenarierna består dels av parallellför-
skjutningar uppåt och nedåt där storleken på förskjutningen 
baseras på historiska marknadsdata, dels av fyra stycken  
kurvlutningsförändringar där räntekurvan ökar eller minskar 
på korta eller långa löptider. 

Som ett av de tio största instituten i Sverige beräknar Kommun  -
invest kapitalbehovet enligt den avancerade ansatsen, där kassa-
flöden grupperas per affärsdag. 

Kapitalbehov i pelare 2 för ränterisk är upptaget till 67,4 
(45,0) mnkr.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för en negativ effekt på Bolagets 
intäkter till följd av valutakursrörelser. Valutarisk uppstår om 
tillgångar och skulder i en specifik valuta i balansräkningen 
storleksmässigt inte överensstämmer. Bolaget säkrar alla kända 
framtida flöden med derivat. Dock uppkommer en valuta risk 
löpande av de räntenetton som genereras från avkastning på 
placeringar i utländska valutor. Denna risk begränsas genom 
att kontinuerligt växla sådan avkastning till svenska kronor. 
Maximal tillåten exponering är motsvarande 5 mnkr i respek-
tive valuta.

Kapitalbehov för valutarisk
Bolagets exponering mot valutarisk är så låg att det inte längre 
föreligger ett lagstadgat kapitalkrav.

Kapitalbehov i pelare 2 beräknas genom att exponeringen 
multipliceras med rörelserna i valutakurserna under året. 
Under år 2019 rörde sig valutakurserna SEK/EUR och SEK/USD 
med upp till 6 (6) procent per månad. En valutakursförändring 
på 6 (6) procent, på en exponering på 5 mnkr, skulle innebära 
ett kapitalbehov på 0,3 (0,3) mnkr per månad. På årsbasis mot-
svarar detta följaktligen ett kapitalbehov på 3,6 (3,6) mnkr.

Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2019 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbank 811,1 – – – – – – 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser 15 209,1 – 2 474,6 – – – 2,6 17 686,3

Utlåning till kreditinstitut 21 115,7 31,3 788,7 0,0 0,0 0,0 – 21 935,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 578,2 – 6 114,5 – – – 29,9 7 722,6

Utlåning 406 912,4 – – – – – 1 305,7 408 218,1

Derivat –122 417,3 816,8 119 888,4 3 058,8 3 293,1 4 317,6 3 009,6 11 967,0

Övriga tillgångar 484,4 – 2 496,1 – – – – 2 980,5

Summa tillgångar 323 693,6 848,1 131 762,3 3 058,8 3 293,1 4 317,6 4 347,8 471 321,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut 3 435,2 587,7 – – – – 4,8 4 027,7

Emitterade värdepapper 264 972,9 261,3 159 157,0 7 378,8 4 134,2 8 523,8 2 335,0 446 763,0

Derivat skuld 43 266,3 –0,6 –32 300,7 –4 320,0 –841,1 –4 206,2 1 886,8 3 484,5

Övriga skulder 3 145,2 – 4 906,1 – – 0,0 – 8 051,3

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – – 1 000,1

Eget kapital 7 873,5 – – – – – 121,2 7 994,7

Summa skulder och eget kapital 323 693,2 848,4 131 762,4 3 058,8 3 293,1 4 317,6 4 347,8 471 321,3

Skillnad tillgångar och skulder 0,4 –0,3 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,0 0,0 – 0,0 0,0  – –
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Tillgångar och skulder fördelat per valuta Redovisade värden

2018 SEK EUR USD JPY AUD
Övriga 
valutor

Verkligt  
värde 

justering Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 36 225,2 – 3 020,6 – – – –15,5 39 230,3

Utlåning till kreditinstitut 735,1 92,2 1 043,4 – 0,0 0,0 – 1 870,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper 1 092,3 523,9 5 861,8 – – – –20,2 7 457,8

Utlåning 354 372,8 – – – – – 1 337,2 355 710,0

Derivat –116 089,6 1 012,2 117 814,2 1 438,7 954,7 4 215,6 1 987,4 11 333,2

Övriga tillgångar 437,5 0,1 1 170,9 0,3 – 0,2 – 1 609,0

Summa tillgångar 276 773,3 1 628,4 128 910,9 1 439,0 954,7 4 215,8 3 288,9 417 211,0

Skulder
Skulder till kreditinstitut 0,3 576,2 – 0,3 – 0,2 7,0 584,0

Emitterade värdepapper 221 264,5 410,4 141 468,2 11 280,9 4 109,0 18 898,9 –635,0 396 796,9

Derivat skuld 44 571,0 641,9 –15 176,0 –9 842,2 –3 154,3 –14 683,3 3 602,5 5 959,6

Övriga skulder 2 001,1 0,1 2 620,6 – – – – 4 621,8

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – – – 1 000,1

Eget kapital 7 934,2 – – – – – 314,4 8 248,6

Summa skulder och eget kapital 276 771,2 1 628,6 128 912,8 1 439,0 954,7 4 215,8 3 288,9 417 211,0

Skillnad tillgångar och skulder 2,1 –0,2 –1,9 – 0,0 0,0 – –

Effekt (före skatt) av en 10 procents  
ökning av valutakurs i SEK gentemot 
utländsk valuta – 0,0 –0,2 – 0,0 0,0 – –

Kreditmarknadsrisk
Med kreditmarknadsrisk avses risken för förlust eller en nega-
tiv effekt på Bolagets intäkter till följd av förändringar i basis- 
eller kreditspreadar. Kreditmarknadsrisk uppstår primärt till 
följd av obalanser i löptid mellan tillgångar och skulder värde-
rade till verkligt värde. Kreditmarknadsrisk delas vidare in i 
kreditspreadrisk på tillgångar, kreditspreadrisk på skulder, 
kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) samt basisswaprisk. 

Bolaget begränsar kreditmarknadsrisken genom god löp-
tidsmatchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar)  
och skulder (upplåning och eget kapital). Nedan visas Bolagets 
känslighet för generella förändringar i marknadens kredit-
spreadar motsvarande en basispunkts parallellförskjutning 
(uppåt).

Känslighet kreditmarknadsrisk 2019 2018

Placeringar, verkligt värde option –1,8 –1,1

Utlåning –26,7 –23,8

Upplåning 25,3 26,0

Totalt –3,2 1,1
 
Kapitalbehov för kreditmarknadsrisk
Ett totalt kapitalbehov i pelare 2 för kreditmarknadsrisk 
(exklusive kreditspreadrisk derivat) beräknas för ett antal sce-
narier. Det största kapitalbehovet som beräknats för ett enskilt 
huvudscenario kommer sedan utgöra Bolagets kapitalbehov för 
kreditmarknadsrisk. De huvudscenarier som ligger till grund 
för kapitalbehovsberäkningen är antingen teoretiska eller 
framtagna utifrån faktiska marknadsförändringar för utvalda 
tidsperioder.

De historiska scenarierna ska fånga perioder då rörelserna 
på de kreditmarknader där Bolaget har affärstransaktioner var 
som störst. De historiska scenarierna inkluderar även scenarier 
där kredit- och basisswaprörelser med hjälp av matematiska 
modeller simuleras, med en viss sannolikhetsnivå, utifrån 
marknadsdata från olika valda tidsperioder. 

De teoretiska scenarierna är framtagna med utgångspunkt från 
de kreditmarknadsrisker som förknippas med och kan uppstå 
utifrån Bolagets affärsmodell. Dessa scenarier inkluderas för 
att säkerställa att kapitalbehovet täcker alla risker som kan 
uppkomma med Bolagets affärsmodell då de historiska scena-
rierna inte nödvändigtvis behöver täcka alla varianter av scena-
rier som kan uppkomma.

Vid beräkning per 2019-12-31 uppgick totalt kapitalbehov 
för kreditmarknadsrisk till 1 766,4 (1 530,0) mnkr.

Övrig prisrisk
Med övrig prisrisk avses risken för att en ändring i prisläget  
för underliggande tillgångar och index, till exempel aktier eller 
aktieindex leder till en förlust eller en negativ effekt på Bolagets 
intäkter. Bolaget använder sig av derivat för att säkra prisrisken 
med avseende på underliggande tillgångar och index. Detta  
gör att ingen övrig prisrisk kvarstår.

Avvecklingsrisk
Med avvecklingsrisk avses risken att en motpart i en transak-
tion i räntebärande instrument eller utländsk valuta, före 
avräkning, inte kan fullfölja sina åtaganden och att Bolaget  
får ökade kostnader för att ingå en ersättningsaffär. Bolagets 
process för hantering av motpartsrisker omfattar även hante-
ring av avvecklingsrisker. Bolaget ska arbeta proaktivt för att 
undvika förluster till följd av avvecklingsrisker.

Affärsrisk och strategisk risk
Affärsrisk är risken för minskade intäkter eller ökade kostna-
der till följd av att faktorer i den externa affärsmiljön (till 
exempel marknadsförhållanden, kundbeteende, teknologisk 
utveckling) har en negativ påverkan på volymer och marginaler. 
Alla avdelningar i Bolaget arbetar löpande med omvärlds-
bevakning inom sina respektive områden.

Strategisk risk är den långsiktiga risken för förlust på grund 
av felaktiga och missriktade strategiska val och affärsbeslut, 
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felaktigt genomförande av beslut, felaktig implementering av 
beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar i samhäl-
let, regelsystem eller finansbranschen och/eller den kommunala 
sektorn. Bolaget har en process för att utveckla strategiska mål 
som styrelsen fastställer. Strategiska risker minimeras genom 
att strategiska beslut fattas på väl underbyggd analys och att 
beslut av strategisk art ofta fattas av styrelsen.

Kapitalkrav för affärsrisk och strategisk risk
Bolaget har inte avsatt något kapitalkrav för affärsrisk och 
strategisk risk. Däremot utvärderas dessa risker som en del 
av Bolagets stresstester i kapitalplaneringsbufferten.

Likviditets- och finansieringsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna infria sina betal-
ningsförpliktelser vid förfallotidpunkten.

Den korta likviditetsrisken motsvarar risker i den dagliga 
likviditetshanteringen där oförutsedda händelser skulle kunna 
göra att Bolaget får svårt att uppfylla sina förpliktelser. Denna 
risk begränsas genom att hålla en likviditetsreserv med höglik-
vida tillgångar. Den korta likviditetsrisken begränsas ytterli-
gare genom att Bolaget är fullvärdig medlem i Riksbankens 
betalningssystem, RIX, genom vilket Bolaget bland annat kan 
låna mot säkerhet.

Den strukturella likviditetsrisken (finansieringsrisk) mot-
svarar risken att Bolaget inte i förväg har finansierat sina lång-
siktiga åtaganden. Denna risk begränsas dels genom tillgång 
till diversifierad upplåning, dels genom god löptidsmatchning 
mellan tillgångar och skulder.

Bolagets metod för att hantera den strukturella likviditets-
risken (god löptidsmatchning) är en förändring från föregående 
period, då Bolaget i regel eftersträvade längre löptid på skulder 
än på tillgångar. 

Diversifierad upplåning
Kommuninvests likviditetshantering präglas av en restriktiv 
syn på likviditetsrisk. Bolaget har en diversifierad upplåning 
med tillgång till flera olika kapitalmarknader. Detta för att 
säkerställa att upplåningen ger förutsättningar för att möta 
nyutlåning, omsättningar och upplåningsförfall även vid för-
svårade marknadsförhållanden. Strategisk upplåning sker i 
Bolagets svenska obligationsprogram, benchmarkupplåning  
i USD inom EMTN-programmet (Euro Medium Term Note), 
ECP-programmet (Euro-Commercial Paper) samt i den japan-
ska marknaden. I sådana program upprätthåller Bolaget en 
kontinuerlig marknadsnärvaro.

God matchning mellan tillgångar och skulder
Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder har olika 
löptider. För att minimera denna risk eftersträvar Bolaget en 
god matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och 
skulder (upplåning och eget kapital). Målet är att tillgångar 
och skulder med löptider över ett år ska matchas och att avvi-
kelser över tid är noll. I grafen nedan åskådliggörs balansräk-
ningens förfalloprofil, vilken visar på god matchning mellan 
tillgångar och skulder.

Den genomsnittliga löptiden i Bolagets utestående upplå-
ning uppgick vid årets slut till 2,5 (2,3) år om tidigast möjliga 
uppsägningsdatum används vid beräkningen. Vid uppsäg-
ningsbar upplåning har placeraren rätt att under vissa förut-
sättningar i förtid begära återbetalning av utlånade medel.

Den genomsnittliga löptiden för Bolagets tillgångar uppgick 
vid årets slut till 2,4 (2,3) år, varav den genomsnittliga kapital-
bindningen i Bolagets utlåningsportfölj var 2,6 (2,6) år och 
kapitalbindningen i likviditetsreserven var 0,2 (0,2) år.

Not 2 forts. 

Total upplåning per instrumenttyp
2019 (2018)

  Svenskt Obligationsprogram 
52 (49) %

  Benchmark-upplåning,  
övriga valutor 31 (35) %

 Gröna obligationer 8 (5) %

 Private Placement 2 (4) %

 Euro-commercial paper 4 (3) %

 Uridashi 2 (3) %

 Svenskt certifikat-program 1 (1) %

 Bankloan 0 (0) %

Total upplåning per valuta
2019 (2018)

 SEK 60 (56) %

 USD 36 (36) %

 AUD 1 (2) %

 JPY 2 (1) %

 Övriga valutor 2 (3) %

 GBP 0 (2) %
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Förfalloprofil balansräkning
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Löptidsanalys
I löptidsanalysen nedan visas odiskonterade kassaflöden, inklusive amorteringar och räntebetalningar,  
utifrån återstående avtalade förfallotidpunkter. Samtliga flöden är omräknade med avistakurs till svenska kronor.

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2019
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbank 811,1 – – – – – 811,1 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser – 15 022,3 2 680,6 – – – 17 702,9 17 686,3

Utlåning till kreditinstitut – 21 935,7 – – – – 21 935,7 21 935,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 1 065,5 2 590,3 4 194,6 – – 7 850,4 7 722,6

Utlåning – 38 392,9 73 564,4 255 131,8 48 107,5 – 415 196,6 408 218,1

Derivat – 2 115,6 7 861,1 9 866,1 476,2 – 20 319,0 11 967,0

Övriga tillgångar – 2 980,5 – – – – 2 980,5 2 980,5

Summa tillgångar 811,1 81 512,5 86 696,4 269 192,5 48 583,7 – 486 796,2 471 321,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 3 435,3 –0,1 586,7 – – 4 021,9 4 027,7

Emitterade värdepapper – 31 199,4 93 683,1 279 805,6 51 440,6 – 456 128,7 446 763,0

Derivat skuld – 799,7 449,4 2 078,7 236,7 – 3 564,5 3 484,5

Övriga skulder – 8 050,5 – – – – 8 050,5 8 050,5

Efterställda skulder – 4,5 14,3 85,2 1 456,2 – 1 560,2 1 000,1

Eget kapital – – – – – 7 994,6 7 994,6 7 994,6

Summa skulder och eget kapital – 43 489,4 94 146,7 282 556,2 53 133,5 7 994,6 481 320,4 471 320,5

Total skillnad 811,1 38 023,1 –7 450,3 –13 363,7 –4 549,8 –7 994,6 5 475,8 0,8

Utställda lånelöften 976,5 – – – – – 976,5 –
Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 026,5 –521,2 347,3 1 259,3 – 58,9 –

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden

2018
På  

anfordran 0–3 mån 3 mån–1 år 1–5 år > 5 år
Saknar 
 löptid Totalt

Redovisat 
värde

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 36 227,8 2 148,8 907,9 – – 39 284,5 39 230,3

Utlåning till kreditinstitut – 1 870,7 – – – – 1 870,7 1 870,7

Obligationer och räntebärande 
värdepapper – 1 734,5 5 234,9 605,8 – – 7 575,2 7 457,8

Utlåning – 37 761,1 45 995,6 247 541,6 31 160,8 – 362 459,1 355 710,0

Derivat – 8 877,9 6 020,7 10 143,8 82,0 – 25 124,4 11 333,2

Övriga tillgångar – 1 609,0 – – – – 1 609,0 1 609,0

Summa tillgångar – 88 081,0 59 400,0 259 199,1 31 242,8 – 437 922,9 417 211,0

Skulder
Skulder till kreditinstitut – 0,9 0,3 581,6 – – 582,8 584,0

Emitterade värdepapper – 46 167,1 64 109,7 283 435,2 22 723,3 – 416 435,3 396 796,9

Derivat skuld – 1 103,7 1 389,3 1 315,8 –137,1 – 3 671,7 5 959,6

Övriga skulder – 4 621,8 – – – – 4 621,8 4 621,8

Efterställda skulder – 3,8 12,3 93,8 1 625,1 – 1 735,0 1 000,1

Eget kapital – – – – – 8 248,6 8 248,6 8 248,6

Summa skulder och eget kapital – 51 897,3 65 511,6 285 426,4 24 211,3 8 248,6 435 295,2 417 211,0

Total skillnad – 36 183,7 –6 111,6 –26 227,3 7 031,5 –8 248,6 2 627,7 –

Utställda lånelöften 1 213,5 – – – – – 1 213,5 –
Beviljad, ej utbetald utlåning¹ – –1 992,0 20,7 1 373,8 680,2 – 82,6 –

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.
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Likviditetsreserv
För att säkerställa god likviditetsberedskap även under perio-
der av stress (t.ex. försvårade finansieringsmöjligheter på kapi-
talmarknaderna) har Bolaget en likviditetsreserv. Likviditets-
reserven definieras som Bolagets innehav i värdepapper, 
placeringsrepor samt banktillgodohavanden. Banktillgodo-
havanden avser placeringar som saknar underliggande värde-
papper. Bolagets direkta innehav i egna värdepapper samt 
värde papper ställda som säkerhet exkluderas från reserven.

Storleken på likviditetsreserven styrs utifrån principen att 
tillräcklig volym ska hållas för att Bolagets likviditetsbehov ska 
kunna mötas även under perioder med stor oro på de finansiella 
marknaderna.

Vidare ska Bolagets likviditetsreserv bestå av tillgångar  
med god kreditkvalitet samt hög omsättnings- och repobarhet. 

Placeringar får endast ske i likvida räntebärande värdepap-
per samt banktillgodohavanden som har senior status vid en 
obeståndssituation. Placeringar får innehålla implicita eller 
explicita nollräntegolv men inga andra strukturer.

Likviditetsmått
Likviditetstäckningsgraden, Liquidity Coverage Ratio (LCR), 
mäter förhållandet mellan höglikvida tillgångar och netto-
kassautflödet under en trettiodagarsperiod, i stressat läge. En 
likviditetstäckningsgrad på 100 procent säkerställer alltså,  
på kort sikt, att Bolagets likviditetsreserv består av tillräckligt 

med höglikvida tillgångar för att i ett stressat läge möta netto-
kassautflödet under de kommande 30 dagarna.

Kommuninvest mäter och övervakar LCR på daglig basis. 
Dels på total nivå, dels för signifikanta valutor, dvs. inom varje 
separat valuta där Bolaget har upplåning som uppgår till 5 pro-
cent eller mer av total upplåning, vilka är SEK och USD. 

Enligt styrelselimit får inte LCR-kvoten underskrida 110 
procent. Detta krav omfattar alla valutor sammanräknade 
samt separat i valutorna EUR och USD, givet att respektive 
valuta är en så kallad signifikant valuta. För SEK har styrelsen 
fastställt en limit på 85 procent.

Den höga andelen statsobligationer och andra likvida till-
gångar i Bolagets likviditetsreserv gör att likviditetstäcknings-
graden med god marginal överstiger myndigheternas krav. 
Bolagets LCR enligt CRR-regelverket var per den 31 december 
2019 totalt 416,5 (247,5) procent samt 824,8 (327,1) procent i 
USD och 713,0 (331,3) procent i SEK (se tabell nedan).

När det gäller mått som avser den strukturella likviditets-
risken mäter och övervakar Bolaget den stabila nettofinansie-
ringskvoten (Net Stable Funding Ratio), dvs. förhållandet mel-
lan tillgänglig stabil finansiering och bolagets behov av stabil 
finansiering. År 2018 infördes en lagstadgad kvot på 100 pro-
cent och Bolaget har sedan år 2016 en styrelselimit som inne-
bär att NSFR-kvoten inte får underskrida 110 procent. Vid års-
skiftet var NSFR-kvoten 139,4 (143,2) procent.

2019 2018

Likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
enligt CRR-regelverket Totalt USD SEK Totalt USD SEK

Extremt höglikvida tillgångar (Nivå 1) exkl. 
säkerställda obligationer 25 245,7 917,9 16 680,9 45 238,3 993,5 35 820,8

Extremt höglikvida säkerställda obligationer (Nivå 1) 15 444,5 – 15 444,5 – – –

Höglikvida tillgångar (Nivå 2) – – – – – –

Likviditetsbuffert, mnkr 40 690,2 917,9 32 125,4 45 238,3 993,5 35 820,8
Kassautflöden, mnkr 17 918,3 445,2 11 505,7 21 461,6 1 215,1 12 742,0

Kassainflöden1, mnkr 8 148,3 333,9 7 000,0 3 183,0 911,3 1 929,9

Nettokassautflöde, mnkr 9 770,0 111,3 4 505,7 18 278,6 303,8 10 812,1
Likviditetstäckningskvot (%) 416,5 824,8 713,0 247,5 327,1 331,3

1) Vid beräkning av nettokassautflöde får kassainflöden endast medräknas med högst 75 procent av kassautflöden.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till följd av att 
interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamåls-
enliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser 
inklusive legala risker. Operativ risk är del av Bolagets verk-
samhet och kan inte helt undvikas, elimineras eller transfereras 
till annan part. Däremot kan Kommuninvest genom en god 
styrning och kontroll minska sannolikheten för dess inträf-
fande och reducera de konsekvenser som kan uppstå till följd av 
operativ risk.

Riskhantering
Operativ risk finns i hela verksamheten och kan aldrig helt 
undvikas. Riskhantering och analys sker löpande. Självutvär-
dering, incidenthantering, godkännandeprocess vid förändring 
samt beredskaps- och kontinuitetsplanering är metoder som 
används för att identifiera, hantera och analysera operativ risk. 

Riskerna reduceras genom god styrning och kontroll och 
därmed hålls den operativa risken på en kontrollerad och 
acceptabel nivå.

Riskhantering inom Kommuninvest utgörs av en enhetlig  
mätning och rapportering av operativa risker. En analys av  
risknivån i all verksamhet genomförs regelbundet och rappor-
teras till styrelse, VD och företagsledning. Enheten operativ  
risk inom Risk- och kontrollavdelningen har det övergripande 
ansvaret för de metoder och rutiner som används vid mätning, 
identifiering, kontroll, bedömning, analys, värdering samt  
rapportering av operativa risker. Arbetet med att hantera  
operativ risk bedrivs utifrån Kommuninvests riskaptit och de 
väsentliga processerna för verksamheten. 

Metoder för att identifiera, hantera och analysera operativa  risker
Riskindikatorer
Riskindikatorer är ett mått på effekter av styrning och kontroll 
inom Bolaget, som löpande ska följas upp och analyseras för att 
ge indikationer för verksamheten om dess risker ökat. Uppfölj-
ning av dessa indikatorer är tänkt att ge verksamheten kunskap 
om riskläget inom Kommuninvest förändrats. 

Not 2 forts. 
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Självutvärdering
Operativa risker kan uppstå inom alla olika delar av Bolagets 
verksamhet. De operativa riskerna har det gemensamt att deras 
storlek endast i liten utsträckning påverkas av externa faktorer, 
såsom förändringar av marknadskurser eller kreditvärdigheten 
hos olika kunder eller motparter. Operativa risker uppstår i 
stället genom brister i Kommuninvests egen verksamhet och/
eller organisation. Mot bakgrund av detta ansvarar VD gemen-
samt med samtliga avdelningschefer för att årligen genomföra 
minst en årlig självutvärdering av de operativa nettoriskerna i 
Bolagets produkter, tjänster, funktioner, processer och IT-sys-
tem. Resultatet av självutvärderingen rapporteras årligen till 
styrelse, VD och företagsledning.

Stresstester
Stresstester är ett verktyg för att tillse att Kommuninvest håller 
ett framåtblickande perspektiv inom sin riskhantering och  
kapitalplanering. Stresstest är ett samlingsnamn för olika  
typer av utvärderingar som Bolaget genomför i verksamheten, 
erfarenhetsbaserade eller hypotetiska, i syfte att kvantifiera  
risker och att mäta Bolagets förmåga att hantera situationer  
av extraordinär karaktär. Stresstest ska genomföras med hjälp 
av scenarioanalyser eller känslighetsanalyser.

Incidenthantering
En inträffad händelse som ska rapporteras definieras som en 
händelse som avviker från det förväntade. Händelser som ska 
rapporteras är materialiserade risker, det vill säga händelser i 
omvärlden eller inom Kommuninvest som innebär, eller skulle 
kunna innebära, en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
tillgångar eller anseende.

Kommuninvest ska på ett organiserat och strukturerat sätt 
spåra händelser som ska rapporteras (incidenter), vilket ska 
grunda sig på Bolagets fastställda instruktion för rapportering 
av sådana händelser. Händelser som avviker från det förvän-
tade ska så långt det är möjligt rapporteras och hanteras inom 
det verksamhetsområde eller den process där risken uppstår. 

Respektive verksamhetschef ansvarar för att anställda rap-
porterar sådana händelser och att åtgärder vidtas för att han-
tera händelserna.

Process för godkännande av nya produkter, tjänster,  
marknader, valutor, IT-system samt organisations-  
och  verksamhetsförändringar (NPAP)
Kommuninvests Godkännandeprocess ska initieras då det i 
Bolagets verksamhet uppstår eller identifieras ett behov av en 
ny eller väsentlig förändring i befintlig produkt, tjänst, mark-
nad, valuta, process, eller IT-system. Processen ska även initie-
ras i samband med större förändringar i företagets verksamhet 
eller organisation. Syftet med processen är att identifiera och 
hantera riskerna som kan uppstå i samband med förändring. 

Skriftligt underlag till beslut om godkännande ska tas fram 
i enlighet med mallar för verksamhetsstyrning av initiativtaga-
ren som driver frågan. Underlaget ska framarbetas i dialog med 
Bolagets samtliga berörda funktioner.

Kontinuitetshantering
Organisationen ska arbeta med krisförebyggande arbete. Detta 
sker i verksamheten under ledning av respektive avdelnings-
chef. Som stöd ska riktlinjer i form av säkerhetsinstruktioner, 
planer för kontinuitetshantering och säkerhetsrutiner finnas. 

För att säkerställa att kontinuitetshanteringen har en sam-
ordnande, uppföljande och rapporterande funktion i Bolaget 
har VD tillsatt en Krisgrupp. Minst årligen ska styrelsen infor-
meras gällande resultat från tester av beredskaps-, kontinuitets- 
och återställningsplaner.

Kapitalkrav för operativ risk
Kommuninvest använder basmetoden för att fastställa kapital-
kravet för operativ risk. Metoden beräknar kapitalkravet  
– utifrån 15 procent av de tre senaste årens rörelseintäkter. 

Kommuninvests kapitalkrav i pelare 1 för operativa risker  
uppgår till 151,5 (152,7) mnkr.

Ryktesrisk
Ryktesrisk är risken för inkomstbortfall från potentiella och 
existerande kunder om dessa förlorar tilltron till Bolaget på 
grund av negativ publicitet eller rykten om Bolaget eller all-
mänt om den kommunala sektorn. Ryktesrisk är också risken 
för ökad upplåningskostnad om potentiella eller existerande  
investerare förlorar tilltron till Bolaget på grund av negativ 
publicitet eller rykten om Bolaget eller allmänt om den kommu-
nala sektorn. Bolaget arbetar förebyggande med mediabevak-
ning och har medarbetare som har fördjupad kunskap inom 
området för att förebygga och möta eventuella rykten om  
Bolaget.

Residualrisk
Residualrisk är risken för att etablerade tekniker avseende risk-
mätning och riskreducering som Bolaget använder sig av visar 
sig mindre effektiva än vad som förväntas. Bolaget använder 
medvetet relativt enkla metoder och tekniker för att mäta risk, 
kapitalbehov och riskaptit för att minska risken för fel. Bolaget 
genomför såväl framåtblickande som tillbakablickande analyser 
av samtliga risktyper. I den interna kapitalutvärderingen 
tas negativa scenarier upp för att säkerställa att påverkan på 
Bolaget inte är större än förväntat.

Kapitaltäckning Koncernen 
Kapitaltäckningen beräknas sedan 1 januari 2014 enligt CRR1. 
De kapitalbuffertar som ska införas enligt CRD IV2 kräver 
först implementering i svensk lagstiftning vilket har skett 
genom Lag (2014:966) om kapitalbuffertar. För Koncernen är 
det enbart kapitalkonserveringsbufferten på 2,5 procent samt 
den kontracykliska bufferten som är gällande, vars storlek 
baseras på kreditexponeringarnas geografiska tillhörighet. 

Per 2019-12-31 uppgick det kontracykliska buffertkravet till 
2,0 procent. Koncernen omfattas inte av kravet på systemrisk-
buffert och Bolaget har inte heller identifierats som ett system-
viktigt institut. Koncernen uppfyller buffertkraven med god 
marginal. 

1)  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om 
 tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning 
(EU) nr 648/2012. 

2)  Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behör ig
het att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde
pappersföretag om ändring av direktiv 2002/87/EG och med upphävande av direktiv 
2006/48/EG och 2006/49/EG.
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Kapitalbas 2019 2018

Kapitalinstrument1 7 000,0 6 889,9

Ej utdelade vinstmedel2 618,2 628,6

Ackumulerat annat totalresultat  
och andra reserver 21,1 12,0

Kärnprimärkapital före lagstiftnings-
justeringar 7 639,3 7 530,5

Ytterligare värdejusteringar3 –183,2 –177,5

Sammanlagda lagstiftningsjusteringar  
av kärnprimärkapital –183,2 –177,5
Summa kärnprimärkapital 7 456,1 7 353,0

Primärkapitaltillskott – –

Summa primärkapital 7 456,1 7 353,0

Förlagslån4 – 200,0

Summa supplementärt kapital – 200,0

Totalt kapital 7 456,1 7 553,0

1) Finansinspektionen har 20180514 lämnat tillstånd att klassificera inbetalda medlems
insatser till Kommuninvest ekonomisk förening som kärnprimärkapitalinstrument för 
konsoliderad situation, utan att aktier har köpts i Kommuninvest i Sverige AB. För att få 
använda medlemsinsatser som kärnprimärkapital var Kommuninvest ekonomisk fören
ing tidigare tvungna att köpa aktier i Kommuninvest i Sverige AB och därefter ansöka 
hos Finansinspektionen om att få använda aktiekapitalet som kärnprimärkapital. 

2)  Avdrag har skett om årets resultat om 353,8 (718,1) samt föreslagen utdelning till med
lemmarna som överstiger årets resultat om 1,6 (–).

3)  Avdrag beräknad enligt EBA:s tekniska standard avseende försiktig värdering. Syftet 
är att justera för värderingsosäkerhet avseende positioner värderade och redovisade 
till verkligt värde. 

4)  30årigt förlagslån med 3 månaders rörlig ränta knuten till Stibor. Förlagslånet har  
varit giltigt som supplementärt kapital enligt CRR enligt övergångsreglerna. Fr.o.m. 
20190101 är förlagslånet ej längre giltigt som supplementärkapital enligt övergångs
reglerna.

Riskexponeringsbelopp och 
minimikapitalbelopp 2019 2018

Kapitalkrav, pelare 1
Risk expo-

nering
Kapital- 

krav
Risk expo-

nering
Kapital- 

krav

Kapitalkrav för 
kreditrisker 
(schablonmetoden) 2 692,9 215,4 734,6 58,8

 varav exponeringar  
mot institut 955,6 76,4 665,7 53,3

 varav exponeringar  
mot företag 79,4 6,4 68,9 5,5

 varav exponeringar i form 
av säkerställda 
obligationer 1 657,9 132,6 – –

Operativa risker, 
basmetoden 1 893,8 151,5 1 909,2 152,7

Marknadsrisker – – – –

Kreditvärdighetsjustering 1 230,3 98,4 1 273,4 101,9

Totalt risk expo nerings-
belopp och minimi-
kapitalbelopp 5 817,0 465,3 3 917,2 313,4

Kapitaltäckningsrelationer 2019 2018

Kärnprimärkapitalrelation 128,2 % 187,7 %

Primärkapitalrelation 128,2 % 187,7 %

Total kapitalrelation 128,2 % 192,8 %

Buffertkrav 2019 2018

Kapitalkonserveringsbuffert 2,5% 2,5 %

Kontracyklisk buffert 2,0% 1,0 %

Summa buffertkrav 4,5% 3,5 %
Kärnprimärkapital tillgängligt  
att användas som buffert 120,2% 179,7 %

Internt bedömt kapitalbehov 2019 2018

Kapitalkrav, pelare 2
Kreditrisk 165,0 133,5

Marknadsrisker 1 869,8 1 578,6

Övrig risk1 525,3 801,7

Totalt internt bedömt kapitalbehov 2 560,1 2 513,8

1) Utgörs av kapitalbehov för risk för alltför låg bruttosoliditetsgrad.

Kommun invests kapitalplanering syftar till att verksamheten 
skall vara fullgott kapitaliserad för att möta såväl aktuella som 
kommande regelkrav. För mer information om Kommun invests 
interna kapitalutvärdering och kapitalplan, se sidorna 36–37.

Totalt kapitalbaskrav 2019 2019 2018 2018

Kapitalkrav enligt Pelare 1 465,3 8,0% 313,4 8,0%

Buffertkrav enligt Pelare 1 263,6 4,5% 134,7 3,4%

Kapitalbehov enligt Pelare 2 2 560,1 44,0% 2 513,8 64,2%

Totalt bedömt kapitalbaskrav 3 289,0 56,5% 2 961,9 75,6%

Information som skall lämnas enligt kommissionens genom-
förandeförordning nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om 
tekniska standarder för genomförande med avseende på de 
upplysningskrav om kapitalbas som gäller för institut enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS 
2008:25, se Kommun invests webbplats.

Bruttosoliditet Koncernen
Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan pri-
märkapitalet och de totala exponeringarna i tillgångar och åta-
ganden. Vad gäller utlåningsportföljen och likviditetsreserven 
är exponeringen det redovisade värdet. För derivattillgångar 
beräknas exponeringen genom att summera exponeringarna i 
enskilda nettningsavtal med derivatmotparter. Till denna 
exponering läggs den möjliga framtida exponeringen beräknad
enligt en schablon (marknadsvärderingsmetoden) som är fast-
ställd i CRR, EU:s kapitalkravsförordning. Även åtaganden 
utanför balansräkningen åsätts ett exponeringsbelopp. Expo-
neringsbeloppet beräknas utifrån sannolikheten för att åtagan-
det kommer att tas i anspråk. För Kommuninvest berör detta 
utställda lånelöften samt beviljade ej utbetalda lån.

2019 2018

Balansomslutning 471 321,3 417 211,0

Avgår tillgångsbelopp som dragits av för  
att fastställa kärnprimärkapital –183,2 –177,5

Avgår derivat enligt balansräkningen –11 967,0 –11 333,2

Tillkommer derivatexponering 9 363,3 15 747,8

Tillkommer möjlig riskförändring 
repotransaktioner 28,4 –

Tillkommer åtaganden utanför 
balansräkningen 1 297,7 1 678,9

Total exponering 469 860,5 423 127,0
Primärkapital, beräknad med 
övergångsregler, se avsnitt Kapitaltäckning 7 456,1 7 353,0
Bruttosoliditet 1,59% 1,74 %

Kommun invest har en kapitalplan avseende bruttosoliditet för 
att uppnå det framtida lagstadgade kravet, se sidan 37.
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Omvärldsbevakning  
End of IBOR
De absolut viktigaste referensräntorna för Kommuninvest i 
dagsläget är Stibor 3m och USD Libor 3m. Till följd av att euro 
har godkänts som en strategisk upplåningsmarknad så kommer 
även Euribor och dess potentiella ersättare att få en ökande 
betydelse för Bolaget.

Sedan den 17 oktober 2018 ingår den svenska referens-
räntan Stibor i EU:s förteckning över kritiska referensvärden, 
den s.k. Benchmarkförordningen. Anpassning av Stibor för 
 att efterleva Benchmarkförordningen fortlöper och en ansö-
kan om tillstånd ska skickas till Finansinspektionen senast den 
31 december 2021. 

Arbetet med att ta fram alternativ till Stibor har startat sent 
i förhållande till andra valutor. I december 2018 bildades, på 
initiativ av Svenska Bankföreningen, en arbetsgrupp med upp-
drag att under fjärde kvartalet 2019 lämna en rekommendation 
om referensräntor som kan utgöra komplement och/eller alter-
nativ till Stibor. Detta arbete har dock tagit längre tid än planerat 
och Bankföreningen förväntas offentliggöra sina rekommenda-
tioner under första kvartalet 2020. Deltagare i arbetsgruppen 
är representanter från de banker som idag deltar i framtagan-
det av Stibor. Det är därmed oklart i skrivande stund om den 
alternativa referensräntan ska ersätta eller existera vid sidan av 
Stibor. 

I USA tillsattes redan 2014 på initiativ av Federal Reserve  
en kommitté, Alternative Reference Rates Committee (ARRC) 
i syfte att hitta en referensränta som kan ersätta Libor. I juni 
2017 valdes Secured Overnight Financing Rate (SOFR) som 
alternativ till Libor, en ränta som är helt baserad på faktiska 
transaktioner i repomarknaden. SOFR publiceras sedan början 
av april 2018 och det finns redan en marknad för swappar och 
futures.

Bolaget har tillsatt en grupp kopplad till upphörandet av 
kritiska referensräntor. Syftet med gruppen är att utvärdera 
vilka åtgärder som behöver göras inför upphörandet eller en 
förändring av systemkritiska referensräntor. På kort sikt behöver 
utfasningen av USD Libor och bytet till den nya referensräntan 
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) hanteras då nästan 
hälften av Bolagets upplåning idag sker i USD med tillhörande 
ränte- och valutaswappar som refererar till Libor 3m. För detta 
krävs bland annat att säkerställa att Bolagets affärssystem är 
anpassat till att hantera SOFR-kopplade kontrakt.

Brexit 
Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Inför utträdet 
enades parterna dock om en övergångsperiod till och med den 
31 december 2020 som innebär att de gamla reglerna kommer 
fortsätta att gälla medan man förhandlar om nya avtal. Där-
med flyttas risken för ett avtalslöst utträde framåt. 

För Kommuninvest består denna risk i att brittiska finan-
siella institut inte kan agera som derivatmotparter vid ett 
avtalslöst utträde. Detta skulle kunna medföra högre koncen-
trationsrisker och sämre priser i derivattransaktioner. Denna 
risk har Bolaget hanterat genom att godkänna nya motparter 
inom EU och med dessa förhandla om nya ISDA-avtal. 

En annan risk för Kommuninvest har varit att inte längre 
kunna cleara derivat som omfattas av clearingsskyldighet 
under EMIR, eftersom Bolaget, genom HSBC och SEB, använder 
brittiska London Clearing House Limited (LCH). I syfte att för-
hindra risken för avbrott när det gäller clearing av derivat har 

den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(Esma) beslutat att LCH ska tillåtas att tillhandahålla sina 
tjänster som clearinghus inom EU, även efter ett avtalslöst 
Brexit. Bolaget har dessutom hanterat denna risk genom att 
godkänna ytterligare ett clearinghus, Eurex Clearing AG i  
Tyskland.

Kommuninvests bedömning är att Storbritanniens utträde 
ur EU inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på Kom-
muninvests resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav, 
kapital bas eller stora exponeringar. 

Not 3 Räntenetto

Koncernen
Ränteintäkter 2019 2018

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden 1 198,9 494,0

varav utlåning 1 102,6 456,4

varav räntebärande värdepapper 96,3 37,6

Övriga ränteintäkter 24,6 11,3

Summa 1 223,5 505,3
Varav:  ränteintäkt från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen 692,6 231,1

Räntekostnader

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden –241,0 436,7

varav skulder till kreditinstitut –2,7 –15,3

varav emitterade värdepapper –230,4 681,0

varav utlåning, negativ utlåningsränta –7,9 –229,0

Övriga rörelsekostnader –171,5 –69,5

Summa –412,5 367,2
Varav:  räntekostnad från finansiella poster  

ej värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen –1 149,4 –549,9

Summa räntenetto 811,0 872,5

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är 
hänförliga till det land där Koncernens bolag har sitt säte, 
 Sverige. I denna not redovisas intäkter som positivt och kostna-
der som negativt. För mer information om periodens räntenetto 
se Kommentarer till resultaträkningen på sidan 49.

Kommun invest ekonomisk förening
Räntekostnader 2019 2018

Skulder till kreditinstitut –0,1 –0,2

Räntekostnader Förlagslån –16,3 –12,7

Övriga – 0,0

Summa –16,4 –12,9
Summa räntenetto –16,4 –12,9

I denna not redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.
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Not 4 Provisionskostnader

Koncernen 
2019 2018

Betalningsförmedlingsprovisioner 7,4 4,9

Värdepappersprovisioner 3,6 3,1

Övriga provisioner 0,3 0,2

Summa 11,3 8,2

Not 5 Nettoresultat av finansiella transaktioner

Koncernen 
2019 2018

Realiserat resultat –7,1 –2,5

varav räntebärande värdepapper – –1,2

varav andra finansiella instrument –7,1 –1,3

Orealiserade marknadsvärdesförändringar –193,9 164,4

Valutakursförändringar –0,5 –0,5

Summa –201,5 161,4

Kommun invest anser att samtliga intäkter och kostnader är hän- 
förliga till det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per  
värderingskategori 2019 2018

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen –519,6 –106,2

varav obligatorisk –344,9 412,9

varav verkligt värde option –174,7 –519,1

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 3,3 0,5

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 358,4 244,9

varav handel 3 872,8 –1 727,1

varav verkligt värde option –3 514,4 1 972,0

Förändring i verkligt värde på derivat som är 
säkringsinstrument i en säkring av verkligt 
värde –790,8 –362,5

Förändring i verkligt värde på derivat som är
säkringsinstrument i en säkring av verkligt
värde, portfölj 0,7 –

Förändring i verkligt värde på säkrad post 
med avseende på den säkrade risken i 
säkring av verkligt värde 747,7 385,2

Förändring i verkligt värde på säkrad post
med avseende på den säkrade risken i
säkring av verkligt värde, portfölj –0,7 –

Valutakursförändringar –0,5 –0,5

Summa –201,5 161,4

Resultat (netto)
Nettoresultat på finansiella tillgångar som 
redovisats i övrigt totalresultat – –

Kommun invest har inga tillgångar eller skulder som redovisas i övrigt totalresultat. 
Kommun invest tar inte upp någon egen kreditrisk i de finansiella rapporterna, se not 29.

Nettoresultat för finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde uppgår till 3,3 (0,5) mnkr. I beloppet ingår 
ränteskillnadsersättning om 3,3 (0,6) mnkr, vilket avser för-
tidsstängd utlåning. Stängning har i samtliga fall skett på 
kunds initiativ. Under året har inga finansiella tillgångar sålts.

Not 6 Övriga rörelseintäkter

Koncernen 
2019 2018

Realisationsvinst vid avyttring  
av materiella tillgångar 0,1 –

Intäkter från avtal med kunder 6,6 5,8

Övriga rörelseintäkter 2,3 1,8

Summa 9,0 7,6

Samtliga intäkter från avtal med kunder avser intäkter från en 
finansförvaltningstjänst, KI Finans, som erbjuds medlemmar 
i Kommun invest ekonomisk förening. Tjänsten innebär att 
kunderna själva kan skapa en översikt av sina finansiella posi-
tioner. Samtliga intäkter härrör från en kundkategori vilken 
består av kommuner eller regioner som är medlemmar i 
Kommun invest ekonomisk förening och alla kunder verkar 
på samma geografiska marknad, Sverige. 

Samtliga avtal behandlas på portföljnivå, ger kund rätt till 
åtkomst till en tjänst och prestationsåtagandet uppfylls över tid 
under perioden som tjänsten tillhandahålls. Alla avtal sträcker 
sig över ett kalenderår och faktureras normalt inom det räken-
skapsåret. Det sker ingen justering av betydande finansierings-
komponent då betalningsvillkor, fakturering och tillgång till 
tjänst sker inom ett räkenskapsår. Intäkten redovisas inom 
räkenskapsåret i takt med att prestationsåtagandet uppfylls. 
Avtalens transaktionspris är fast och utan justeringar för rör-
liga ersättningar, skyldigheter eller förmåner kopplade till avtal 
eller andra bedömningsposter. Transaktionspriset fastställs 
 utifrån Kommun invests prislista och utgår från kundkoncer-
nens externa låneskuld. Avtalsutgifter för systemet KI Finans  
är aktiverat som immateriell tillgång och redovisas under 
IAS 38 Immateriella tillgångar och löpande utgifter hänförliga 
till KI Finans kostnadsförs i enlighet med IFRS 15 punkt 96.  
Det finns inte specifika utgifter kopplade till avtalen som 
 betalas av kund.

Kommun invest anser att samtliga intäkter är hänförliga till 
det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.
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Not 7 Allmänna administrationskostnader

Koncernen
Anges i tkr 2019 2018

Personalkostnader

Löner och arvoden 77 339 73 924

Sociala avgifter 41 733 40 960

  varav arbetsgivaravgifter och löneskuld 
arbetsgivaravgift 24 131 23 473

 varav pensionskostnader 13 907 14 081

  varav särskild löneskatt på pensionskostnader 3 695 3 406

Inhyrd personal 3 164 2 507

Utbildningskostnader 3 946 3 425

Övriga personalkostnader 3 473 3 179

Summa personalkostnader 129 655 123 995

Övriga allmänna administrationskostnader

Resekostnader 5 567 5 159

IT-kostnader 20 437 19 257

Konsultarvoden 22 953 20 067

Ratingkostnader 1 781 1 118

Marknadsdata 9 484 9 079

Hyror och andra lokalkostnader 695 2 543

Fastighetskostnader 1 342 1 529

Årsredovisnings- och delårsrapport 1 077 1 110

Resolutionsavgift 27 434 69 052

Övriga kostnader 26 444 20 662

Summa övriga allmänna administrationskostnader 117 214 149 576
Summa 246 869 273 571

Kommun invest ekonomisk förening
2019 2018

Löner och arvoden inkl. sociala avgifter 2 555 2 486

Övriga kostnader 16 233 15 041

Summa 18 788 17 527

Ersättningspolicy Kommun invest i Sverige AB
Bolaget har en ersättningspolicy av vilken framgår att Kom-
muninvest inte tillämpar rörlig ersättning. Ingen rörlig ersätt-
ning har heller utgått till anställda inom Kommuninvest för år 
2019. Inga engångsersättningar i samband med nyanställningar 
har beviljats, inte heller avgångsvederlag till styrelseledamöter, 
verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare. 
Inga enskilda medarbetare erhåller ersättning motsvarande 
1 miljon EUR eller mer per räkenskapsår.

Anges i tkr 2019 2018

Ellen Bramness Arvidsson 550 550

Kurt Eliasson 300 300

Lars Heikensten 300 300

Erik Langby 300 300

Anna von Knorring 300 300

Johan Törngren 300 300

Kristina Sundin Jonsson 300 200

Anna Sandborgh, avgått april 2018 – 100

Åsa Zetterberg, avgått april 2018 – 100

Ulrika Gonzalez Hedqvist, arbetstagar-
representant, avgått december 2019 – –

Mattias Bokenblom, arbetstagar-  
representant, nyvald mars 2019 – –

Summa 2 350 2 450

Ersättning till ledande befattningshavare  
i Kommun invest i Sverige AB
Ersättning till verkställande direktör har beslutats av styrelsen. 
För år 2019 erhöll verkställande direktör 3 114 (3 129) tkr i 
grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pensionskostnad 
för verkställande direktör uppgick till 971 (1 057) tkr och är 
täckt genom försäkring. Vid uppsägning från Bolagets sida 
utgår lön under uppsägningstiden som är 6 månader samt 
avgångsvederlag om 18 månader reducerat med belopp motsva-
rande ny inkomst om nytt arbete erhålls. 

Ersättning till vice verkställande direktör har beslutats av 
styrelsen. För år 2019 erhöll vice verkställande direktör 2 119 
(2 105) tkr i grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades.  
Pensionskostnad för vice verkställande direktör uppgick till 
679 (602) tkr och är täckt genom försäkring. Vid uppsägning 
från Bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden som är  
6 månader samt avgångsvederlag om 18 månader reducerat 
med belopp motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls. 

Ersättningsinformation avseende andra ledande befatt-
ningshavare inkluderar ersättning som har erhållits under  
perioden i verkställande ledningen. Vid årsskiftet uppgick 
andra ledande befattningshavare i bolagsledningen till totalt  
5 (5) personer varav 2 (2) kvinnor och 3 (3) män. 

Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolags-
ledningen har beslutats av styrelsen. Den sammanlagda ersätt-
ningen till andra ledande befattningshavare som ingick i verk-
ställande ledning under år 2019 uppgick till 5 845 (5 546) tkr. 
Pensionskostnaderna är täckta genom försäkring. 

Enligt den arbetsordning för styrelsen som fastställdes 
under år 2019 ansvarar styrelsens ordförande för att det utförs 
en oberoende granskning av Bolagets ersättningspolicy och 
ersättningssystem; att bereda styrelsens beslut om dels ersätt-
ning till den verkställande ledningen, dels ersättning till 
anställda som har det övergripande ansvaret för någon av Bola-
gets kontrollfunktioner; samt om åtgärder för att följa upp till-
lämpningen av Bolagets ersättningspolicy.

Ersättning till styrelsen i Kommun invest ekonomisk förening
Styrelsen bestod i slutet av året av 15 (15) ledamöter varav 7 (8) 
kvinnor och 15 (15) suppleanter varav 7 (5) kvinnor. Vid års-
stämman omvaldes Göran Färm som ordförande och Linda 
Frohm som vice ordförande i styrelsen för Kommuninvest eko-
nomisk förening. Vid stämman lämnade 5 (1) ledamöter och 
4 (0) suppleanter styrelsen. Tre tidigare suppleanter och två nya 
personer valdes in som ordinarie ledamöter. Sju nya supplean-
ter valdes in. För mer information om styrelsens sammansätt-
ning, se sidan 42.

Stämman beslutade även om förändrade arvoden för fören-
ingsstyrelsen. Bas för arvodet är det månadsarvode för riks-
dagsledamot som fastställts av Riksdagens arvodesnämnd. 
Arvodet för respektive funktion i styrelsen motsvarar en viss 
procent av basen. Stämmans beslut innebär att ordförande 
erhåller ett fast arvode om 301 (294) tkr samt vice ordförande 
ett fast arvode om 201 (196) tkr.

Två av styrelsens ledamöter utgör, tillsammans med ordfö-
rande och vice ordförande, Föreningens arbetsutskott och 
erhåller därför ett årligt fast arvode om 111 (109) tkr. Beloppen 
gäller årligen och inga rörliga ersättningar utgår. Övriga ordi-
narie ledamöter, 15 stycken, erhåller ett fast arvode om 8,0 
(7,8) tkr samt rörligt arvode om 4,7 (4,6) tkr per sammanträde. 
Styrelsens suppleanter erhåller ett rörligt arvode om 4,7 (4,6) 
tkr per sammanträde. För telefonmöte arvoderas samtliga leda-
möter med 2,4 (2,3) tkr i rörlig ersättning.
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Not 7 forts. 

Ersättning till styrelsen i Kommun invest 
ekonomisk förening, anges i tkr 2019 2018

Anders Johansson, nyvald april 2019 23,5 –

Anna-Britta Åkerlind 43,2 36,6

Ann-Marie Johansson 32,7 27,4

Bo Rudolfsson 43,2 36,6

Britta Flinkfeldt 45,4 35,2

Camilla Egberth, avgått april 2019 4,6 36,6

Carina Sándor 31,4 35,1

Catharina Fredriksson, nyvald april 2019 28,2 –

Catharina Winberg 37,4 36,6

Christina Johansson 37,4 27,5

Daniel Edström, avgått april 2019 9,2 13,7

Elizabeth Peltola, nyvald april 2019 14,1 –

Ewa-May Karlsson 110,5 107,7

Fredrik Larsson 31,5 44,3

Gertowe Thörnros, avgått april 2019 9,2 36,6

Göran Färm 299,41 291,91

Hans Lindberg 28,0 18,3

Jeanette Wäppling, nyvald april 2019 32,9 –

Jonas Ransgård 26,7 49,0

Kenneth Handberg, nyvald april 2019 10,5 –

Lilly Bäcklund 36,0 45,7

Linda Frohm 199,61 194,61

Ersättning till styrelsen i Kommun invest 
ekonomisk förening, anges i tkr 2019 2018

Lotta Öhlund, avgått april 2018 – 7,0

Margreth Johnsson, avgått april 2019 30,4 107,7

Maria Alfredsson, avgått april 2019 6,8 14,4

Maria Fälth, nyvald april 2019 18,8 –

Maria Liljedahl, nyvald april 2019 43,4 –

Martin Kirchberg, nyvald april 2019 32,9 –

Mohamad Hassan 32,8 13,7

Niclas Nilsson 40,7 39,8

Niklas Karlsson, avgått april 2019 6,8 39,8

Peter Hemlin 28,1 27,4

Peter Kärnström 37,4 36,6

Pierre Sjöström 89,1 36,6

Roger Persson, avgått april 2019 9,2 36,6

Roland Åkesson, avgått april 2019 11,4 35,2

Teddy Nilsson, nyvald april 2019 37,6 –

Therese Borg, avgått april 2019 2,2 16,9

Ulf Olsson 37,4 36,6

Örjan Mossberg 45,4 44,4

Summa 1 644,3 1 566,1

1)  Beloppen avser ersättningar under respektive räkenskapsår varpå beloppen inte är 
 jämförbara med faktiskt beslutat belopp på stämman vilket framgår under avsnitt 
Ersättning till styrelsen i Kommun invest ekonomisk förening.

Löner och ersättningar – Kommun invest i Sverige AB

2019, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 350 – – 2 350

Verkställande direktör 3 114 90 971 4 175

Vice verkställande direktör 2 119 – 679 2 798

Övriga i bolagsledningen 5 845 17 1 727 7 589

Övriga tjänstemän 61 881 – 10 530 72 411

Summa 75 309 107 13 907 89 323

2018, anges i tkr 
Grundlön /

styrelsearvode
Övriga  

förmåner
Pensions – 

kostnad Summa

Styrelse 2 450 – – 2 450

Verkställande direktör 3 129 84 1 057 4 270

Vice verkställande direktör 2 105 – 602 2 707

Övriga i bolagsledningen 5 546 18 1 831 7 395

Övriga tjänstemän 58 751 – 10 591 69 342

Summa 71 981 102 14 081 86 164

Koncern
Medelantalet anställda 2019 2018

Medelantalet anställda under året 101 97

varav kvinnor 42 41

Det finns inga anställda i Föreningen.

Revisionsuppdrag 
Vid 2016 års årsstämma i Bolaget utsågs, för perioden intill 
slutet av årsstämman 2020, KPMG AB till revisionsbolag, sam-
tidigt avgick Ernst & Young AB. Med revisionsuppdrag avses 
granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets-
uppgifter som det ankommer på Kommuninvest i Sverige AB:s 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som  
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genom-
förandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Med begreppet  
revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses kvalitets-
granskningstjänster, till exempel granskning som utmynnar i 
rapport eller intyg som är avsedd även för andra än uppdrags-
givaren. Med övriga tjänster avses sådant som inte är hänför-
ligt till någon av ovanstående punkter.
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Koncernen
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr, 
KPMG AB 2019 2018

Revisionsuppdrag 780 1 010

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget 970 969

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster 481 323

Kommun invest ekonomisk förening
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr, 
KPMG AB 2019 2018

Revisionsuppdrag 47 70

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget – –

Skatterådgivning – –

Övriga tjänster 433 275

Leasing
Leasing 2019 enligt IFRS16
Den 1 januari 2019 trädde IFRS 16 Leasingavtal i kraft och 
ersatte IAS 17 Leasingavtal. Den största skillnaden mellan 
redovisningsprinciperna är att under IFRS 16 delas inte leasing-
avtal upp i finansiella och operationella leasingavtal, istället 
redovisas samtliga leasingavtal i balansräkningen som nyttjan-
derätt och leasingskuld. En annan skillnad är att i resultaträk-
ningen redovisas kostnaderna numera fördelade som en kom-
ponent i räntenettot och som en avskrivningskomponent 
istället för under administrationskostnader. Leasingavtal där 
den underliggande tillgången bedöms vara av lågt värde, kan 
som en lättnadsregel redovisas direkt i resultaträkningen.

Leasingavtal som tas upp i balansräkningen avser leasing av 
mindre lokaler samt skrivare. Kommuninvest är inte leasegivare.

Framtida leasingavgifter

Inom 1 år  1,8

Mellan 1 och 5 år  0,6

Summa 2,5

Periodens leasingkostnader 2019 

Räntekostnader leasingskulder 0,0

Avskrivningar 0,4

varav inventarier 0,1

varav byggnader 0,3

Kostad för leasing av tillgångar av lågt värde 1,7

Övriga leasingkostnader 0,1

Summa 2,2

Nyttjanderätt 2019

Inventarier 0,2

Byggnader och mark 0,5

Summa 0,7

Leasing 2018 enligt IAS 17
Under 2018 uppgick kostnaderna för operationella leasing- 
avtal till 5 926 tkr. Framtida leasingbetalningar för icke upp-
sägningsbara operationella leasingavtal enligt IAS 17 och hur
dessa är fördelade över åren framgår av tabellen nedan.

Icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 
där Kommuninvestkoncernen är leasetagare, tkr 2018

Inom ett år 2 064

Mellan ett år och fem år 6 258

Summa 8 322

För mer information om leasing, se not 31.

Not 8 Övriga rörelsekostnader

Koncernen 
2019 2018

Försäkringskostnader 1,4 1,3

Kommunikation och information 6,5 2,8

Övriga rörelsekostnader 0,0 0,4

Summa 7,9 4,5

Not 9 Kreditförluster, netto

Koncernen
2019 2018

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 0,0 –

Belåningsbara statsskuldförbindelser 1,6 –1,7

Utlåning till kreditinstitut 0,2 –0,6

Utlåning 10,7 –21,9

Obligationer och räntebärande värdepapper – 0,0

Poster utanför balansräkningen 0,1 –0,1

Summa 12,6 –24,3

I enlighet med IFRS 9 tar Kommuninvest upp förväntade kredit- 
förluster, Kommuninvest har inte haft några realiserade kredit-
förluster. År 2019 uppgår kreditförluster till ett positivt belopp 
främst till följd av förändringar i kreditrisk. För information 
om beräkningsmodell, reserveringar och rörelser av kredit-
förluster se not 2. 

Not 7 forts. 
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Not 10 Skatter

Koncernen
Redovisat i resultaträkningen 2019 2018

Aktuell skattekostnad 3,0 1,4

Uppskjuten skattekostnad (+)/skatteintäkt (–), 
avseende temporära skillnader –0,1 0,0

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,0 2,3

Totalt redovisad skattekostnad 2,9 3,7

Avstämning av effektiv skatt 2019 2019 2018 2018

Resultat före skatt – 356,7 – 721,8

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% 76,3 22,0 % 158,8

Skatteeffekt avdragsgill utdelning –21,3% –76,1 –21,9 % –157,9

Skatteeffekt utdelning överstigande årets resultat – – – –

Ej avdragsgilla kostnader 0,7% 2,7 0,1 % 0,5

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0% 0,0 0,3 % 2,3

Redovisad effektiv skatt 0,8% 2,9 0,5 % 3,7

Kommun invest ekonomisk förening
Redovisat i resultaträkningen 2019 2018

Årets skattekostnad 3,0 1,4

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,0 1,0

Totalt redovisad skattekostnad 3,0 2,4

Avstämning av effektiv skatt 2019 2019 2018 2018

Resultat före skatt – 358,4 – 720,3

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% 76,7 22,0 % 158,4

Skatteeffekt avdragsgill utdelning –21,2% –76,1 –21,9 % –157,9

Ej avdragsgilla kostnader 0,7% 2,3 0,1 % 0,9

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0% 0,0 0,1 % 1,0

Redovisad effektiv skatt 0,8% 3,0 0,3 % 2,4
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Not 11 Vinstdisposition

Styrelsen för Kommun invest ekonomisk förening föreslår att: 2019

Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 360,7 mnkr disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas 1,75 % insatsränta på insatskapitalet 121,1

Till medlemmarna utdelas återbäring i proportion till respektive medlems andel av den totala affärsvolymen under år 2019 234,3

Balanseras i ny räkning 5,3

Summa disponerat 360,7

För mer information se sidan 45.

Not 12 Belåningsbara statsskuldförbindelser

Koncernen
2019 2018

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt  
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser

– svenska staten 13 511,2 1 389,2 14 900,4 14 900,9 33 201,6 3 868,2 37 069,8 37 072,4

– utländska stater – 2 785,9 2 785,9 2 785,9 – 2 160,5 2 160,5 2 160,5

Summa 13 511,2 4 175,1 17 686,3 17 686,8 33 201,6 6 028,7 39 230,3 39 232,9

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 87,0 166,7

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden – –9,5

Summa 87,0 157,2

Minskningen jämfört med 2018 beror främst på en omfördelning av likviditeten från placeringar i riksbankscertifikat till  
repotransaktioner. 
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Not 13 Utlåning till kreditinstitut

Kommun invest ekonomisk förening
2019 2018

Utlåning i svensk valuta 11,9 18,7

Summa 11,9 18,7

Not 14 Utlåning

Koncernen
2019 2018

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt  
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Utlåning 

– kommuner och regioner 120 642,9 63 335,4 183 978,3 184 100,0 106 619,6 46 415,0 153 034,6 152 997,1

– bostadsföretag med kommunal borgen 98 309,6 46 628,6 144 938,2 144 938,9 95 114,9 36 720,3 131 835,2 131 824,3

– övriga företag med kommunal borgen 52 075,3 27 226,3 79 301,6 79 227,2 47 577,4 23 262,8 70 840,2 70 859,5

Summa 271 027,8 137 190,3 408 218,1 408 266,1 249 311,9 106 398,1 355 710,0 355 680,9

Med utlåning avses utlåning till kommuner, regioner samt kommun- och regionsägda företag.  

Not 15  Obligationer och andra räntebärande  värdepapper

Koncernen
2019 2018

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Redovisat värde

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt 
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Upplupet 
anskaff- 

nings värde

Verkligt  
värde via 
resultat-

räkningen

Summa
redovisat 

värde

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper

– svenska bostadsinstitut – – – – – – – –

– övriga utländska emittenter – 7 722,6 7 722,6 7 722,6 – 7 457,8 7 457,8 7 457,8

Summa – 7 722,6 7 722,6 7 722,6 – 7 457,8 7 457,8 7 457,8

Positiv skillnad till följd av att bokförda 
värden överstiger nominella värden 111,6 70,7

Negativ skillnad till följd av att bokförda 
värden understiger nominella värden –0,8 –18,6

Summa 110,8 52,1
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Not 16 Aktier och andelar i dotterföretag

Kommun invest ekonomisk förening
2019 2019 2018 2018

Bolag Redovisat värde Antal aktier Redovisat värde Antal aktier

Kommun invest i Sverige AB, 556281-4409 7 100,0 70 999 720 7 100,0 70 999 720

Summa 7 100,0 70 999 720 7 100,0 70 999 720

Not 17 Derivat och säkringsredovisning

Koncernen 
Kommuninvests upplåning sker i flera olika valutor och med 
både fast och rörlig ränta. Kommuninvest utlåning är enbart 
i svenska kronor men till både fast och rörlig ränta. Kommun-
invest använder derivatinstrument för att säkra ränte- och 
valutarisker som uppstår när Kommuninvests upplånings  
och utlånings avtalsmässiga villkor inte överensstämmer.

Med syfte att minska volatiliteten på resultatet och eget 
kapital tillämpas säkringsredovisning av verkligt värde för fast-
ränteupplåningar och -utlåningar. Säkringen innebär att ett 
eller flera derivatkontrakt, benämnda säkringsinstrument, har 
ingåtts i syfte att säkra en eller flera marknadsrisker kopplade 
till en upplåning eller utlåning. Som säkringsinstrument 
används enbart plain-vanilla derivat i form av ränte- och 
valuta swappar. 

Säkringsrelationer
Kommuninvest använder sig vid säkringsredovisning av två 
olika sorters säkringsrelationer, säkring av ränterisk och säk-
ring av ränte- och valutarisk. Från och med 2019 tillämpar 
Kommuninvest både transaktionsmatchade säkringar och  
säkring på portföljnivå. Tidigare har enbart transaktions-
baserade säkringsrelationer tillämpats. 

Vid transaktionsmatchad säkring stämmer alltid de kritiska 
villkoren, valuta, förfallodag, datum för fasträntebetalning-
arna samt totalt nominellt belopp, i säkringsinstrumentet och 
den säkrade posten. Därmed förväntar sig Kommuninvest att 
källor till ineffektivitet under säkringsrelationens löptid enbart 
består av värdeförändring på säkringsinstrumentets rörliga ben 
samt i förekommande fall förändring i valutabasisspread.

Portföljsäkring görs på viss fastränteutlåning för säkring av 
ränterisk baserat på lånens förfallodag. Som säkringsinstru-
ment används ränteswappar med villkor som överensstämmer 
med den säkrade posten.

Säkring av ränterisk
Ränterisk uppkommer när Kommuninvest lånar upp respektive 
lånar ut pengar till fast ränta. Då upplåning respektive utlå-
ningen ej sker samtidigt säkras dessa affärer med ett eller flera 
derivatinstrument. Kommuninvests mål med dessa säkringar 
är att minska risken för förändringar gällande upplånings- eller 
utlåningstransaktionens verkliga värde orsakat av föränd-
ringar i benchmarkräntan. Kommuninvest identifierar denna 
benchmarkränterisk som den riskkomponent som säkras inom 
upp- respektive utlåningen.

Vid transaktionsmatchad säkring utgörs den säkrade posten av 
en fastränteupplåning eller -utlåning och vid portföljsäkring 
utgörs säkrad post av ett säkrat belopp. Säkringsinstrumentet 
utgörs av en eller flera ränteswappar. Ränteswapparna ska vara 
i samma valuta och med samma förfallodag samt ha totalt 
nominellt belopp som den säkrade posten.

Säkring av ränte- och valutarisk
Ränte- och valutarisk uppstår när Kommuninvest lånar upp 
pengar i utländsk valuta till fast ränta. Då Kommuninvests 
utlåning är i svenska kronor används derivatkontrakt för att 
växla dessa pengar till svenska kronor vilket innebär att dessa 
upplåningar säkras på transaktionsnivå med ett eller flera derivat. 
Kommuninvests mål med dessa säkringar är att minska risken 
för förändringar i en upplåningens verkliga värde orsakat av 
förändringar i aktuell benchmarkränta samt valutakurs. Kom-
muninvest identifierar denna benchmarkränte- och valutarisk 
som de riskkomponenter som säkras inom upplåningen.

I dessa fall utgörs den säkrade posten av en fastränteupplå-
ning i utländsk valuta. Säkringsinstrumenten utgörs av en eller 
flera valutaswappar där säkringen slutar i rörliga SEK-flöden. 
Valutaswapparna ska utgå från samma valuta, förfallodag, 
datum för fasträntebetalningarna samt totalt nominellt belopp 
som den säkrade posten.

Effektivitetstestning
Kommuninvest genomför en prospektiv granskning initialt när 
säkringsrelation skall inledas och därefter retrospektiva tester 
kvartalsvis. Vid den prospektiva granskningen kontrolleras  
att de kritiska villkoren för den säkrade posten och säkrings-
instrumentet överensstämmer. Om de kritiska villkoren ej 
överensstämmer kommer säkringsredovisning ej att tillämpas. 

Säkringsrelationens effektivitet mäts retrospektivt i en  
analys som bygger på historiska data för balanser av orealiserat 
marknadsvärde för den säkrade posten respektive säkrings-
instrumentet. Analysen består av ett regressionstest. Regres-
sionstestet förklarar säkringsrelationen effektiv om en linjär 
regression ger en regressionskoefficient mellan –0,8 och –1,25. 
Om säkringsrelationen inte förklaras som effektiv bryts rela-
tionen, den tidigare säkrade posten redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde och värdeförändringarna periodiseras över 
postens återstående löptid.

Samtliga säkringsrelationer har bedömts som effektiva. 
Kommuninvest har inga säkringsrelationer som har avbrutits 
i förtid. 
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Säkringsinstrument Nominellt belopp
Tillgångar  

verkligt värde
Skulder  

verkligt värde

Förändringar 
i verkligt värde  

som används för  
redovisning av 

säkringsineffektivitet

Återstående kontraktsenlig löptid Totalt

<1 år 1–5 år > 5år 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Derivat i säkringsrelation

Derivat i säkring av 
ränterisk 68 041,3 239 299,0 82 515,8 389 856,1 297 131,9 1 220,8 2 576,2 –453,3 –491,4 –777,0 –335,8

Derivat i säkring av 
ränterisk, portfölj – 150,0 – 150,0 – 0,0 – – 0,7 –

Derivat i säkring av  
ränte- och valutarisk 981,8 2 389,0 – 3 370,8 3 708,4 396,0 343,3 – –97,1 –13,8 –26,7

Summa 69 023,1 241 838,0 82 515,8 393 376,9 300 840,3 1 616,8 2 919,5 –453,3 –588,5 –790,1 –362,5
Genomsnittlig ränta 0,24% 0,22% 0,41%

Derivat ej i säkringsrelation

Ränterelaterade 109 235,3 146 289,7 2 657,7 258 182,7 223 441,4 23,9 71,3 –330,7 –756,5

Valutarelaterade 76 367,5 97 204,4 1 130,6 174 702,5 178 731,6 10 256,5 8 339,1 –2 347,1 –2 969,1

Övriga 6 481,8 – – 6 481,8 8 508,1 69,8 3,3 –353,4 –1 645,5

Summa 192 084,6 243 494,1 3 788,3 439 367,0 410 681,1 10 350,2 8 413,7 –3 031,2 –5 371,1

Totalt 261 107,7 485 332,1 86 304,1 832 743,9 711 521,4 11 967,0 11 333,2 –3 484,5 –5 959,6

Säkrade poster
Tillgångar  

redovisat värde

Upplupet belopp för 
justering av verkligt 

värde, tillgångar Skulder redovisat värde

Upplupet belopp för 
justering av verkligt 

värde, skulder

Förändringar 
i verkligt värde som  

används för redovisning 
av säkringsineffektivitet

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Utlåning i en säkring av 
ränterisk 116 060,4 85 680,7 869,5 656,5 – – – – 213,0 206,5

Upplåning i en säkring av 
ränterisk – – – – 258 602,4 202 333,8 657,3 1 169,9 512,6 146,6

Upplåning i en säkring av 
ränte- och valutarisk – – – – 3 252,2 2 947,1 153,4 175,5 22,1 32,1

Säkrad post i en säkring av 
ränterisk, portfölj 150,0 – –0,7 – – – – – –0,7 –

Summa 116 210,4 85 680,7 868,8 656,5 261 854,6 205 280,9 810,7 1 345,4 747,0 385,2

 

Total säkringsineffektivitet 2019 2018

Säkring av ränterisk

Derivat –777,0 –335,8

Upplåning 512,6 146,6

Utlåning 213,0 206,5

Portfölj 0,0 –

Summa –51,4 17,3
Säkring av ränte- och valutarisk

Derivat –13,8 –26,7

Upplåning 22,1 32,1

Summa 8,3 5,4

All ineffektivitet redovisas i nettoresultat av finansiella  
transaktioner.

Not 18 Immateriella tillgångar

Koncernen
2019 2018

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 34,0 24,3

Årets investeringar 10,1 11,1

Avyttringar och utrangeringar – –1,4

Utgående anskaffningsvärde 44,1 34,0

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –18,3 –13,4

Årets avskrivningar –4,4 –4,9

Avyttringar och utrangeringar – –

Utgående avskrivningar –22,7 –18,3
Planenligt restvärde vid periodens slut 21,4 15,7

Kommun invests immateriella tillgångar består av affärssystem.

Not 17 forts. 
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Not 19 Materiella tillgångar

Koncernen
2019 2018

Inventarier
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 24,2 23,7

Årets investeringar 4,5 0,5

Avyttringar och utrangeringar –0,6 –

Nyttjanderätt leasing 0,3 –

Utgående anskaffningsvärde 28,4 24,2

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –19,0 –16,3

Årets avskrivningar –2,4 –2,7

Avyttringar och utrangeringar 0,5 –

Nyttjanderätt leasing –0,1 –

Utgående avskrivningar –21,0 –19,0
Planenligt restvärde vid periodens slut 7,4 5,2

Byggnad och mark
Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 51,9 51,9

Årets investeringar – –

Avyttringar och utrangeringar – –

Nyttjanderätt leasing 0,9 –

Utgående anskaffningsvärde 52,8 51,9

Avskrivningar

Ingående avskrivningar –22,1 –20,8

Årets avskrivningar –1,0 –1,3

Avyttringar och utrangeringar – –

Nyttjanderätt leasing –0,3 –

Utgående avskrivningar –23,4 –22,1
Planenligt restvärde vid periodens slut 29,4 29,8

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden på fastigheten Fenix 1 42,4 34,0

varav mark (i Sverige) 15,4 10,2

I inventarier ingår främst IT-utrustning och kontorsinventarier.

Not 20 Fordran på dotterbolag

Kommun invest ekonomisk förening
2019 2018

Årets koncernbidrag 393,5 750,6

Kundfordringar 0,0 0,0

Övriga fordringar 1 003,5 889,2

Summa 1 397,0 1 639,8

Övriga fordringar avser medlemsinsatser som för Föreningens 
räkning hanteras av Bolaget och som ännu inte överförts till 
Bolaget i form av nytt aktiekapital.

Not 21 Övriga tillgångar

Koncernen
2019 2018

Ställd marginalsäkerhet 2 807,6 1 454,4

Övriga tillgångar 18,9 9,4

Summa 2 826,5 1 463,8

Kommun invest började ställa säkerheter för derivat clearade 
hos central clearingmotpart under 2016, vilka nettas per mot-
part och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Under 
2017 började Bolaget även ställa kontantsäkerheter för derivat 
som ej har clearats hos central motpart för clearing för vilka 
kvittningsrätt ej föreligger. Dessa tas därmed upp till fullo 
i balansräkningen.

Not 22 Övriga skulder

Koncernen
2019 2018

Erhållen marginalsäkerhet 7 981,4 4 551,8

Övriga skulder 24,0 26,5

Leasingskuld 0,8 –

Summa 8 006,2 4 578,3

Kommun invest började erhålla säkerheter för derivat clearade 
hos central motpart för clearing under 2016, vilka nettas per 
motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Under 
2017 började Bolaget även erhålla kontantsäkerheter för deri-
vat som ej har clearats hos central motpart för clearing för 
vilka kvittningsrätt ej föreligger och därmed tas upp till fullo 
i balansräkningen.

Kommun invest ekonomisk förening
2019 2018

Övriga skulder 0,3 0,5

Skatteskulder 4,4 2,4

Leverantörsskulder 1,4 0,4

Summa 6,1 3,3

Not 23  Avsättningar

Koncernen
2019 2018

Reserveringar gällande åtaganden utanför 
balansräkningen 0,1 0,1

Summa 0,1 0,1

I posten ingår reserveringar avseende förväntade kreditför-
luster på åtaganden utanför balansräkningen. För mer infor-
mation om åtaganden utanför balansräkningen se not 27.
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Not 24 Efterställda skulder

Kommun invest ekonomisk förening
Redovisat värde

Valuta Nominellt Räntesats Förfallodag 2019 2018

Förlagslån SEK 1 000,0 Rörlig 2040-11-30 1 000,1 1 000,1

Summa 1 000,0 1 000,1 1 000,1

Vid återbetalning äger Föreningen avräkna det belopp som erfordras för reglering av förfallna motfordringar från Föreningen 
 respektive fordringar från Föreningens företag. Per bokslutsdatum föreligger inga belopp för återbetalning.

Not 25 Eget kapital

Kommun invest ekonomisk förening
Kommun invest ekonomisk förening har i Koncernen klassifi-
cerat andelskapital om 7 000,0 (6 889,9) mnkr som eget kapi-
tal, varav 23,6 (23,6) mnkr avser överinsats, dvs. den del av 
kapitalet som för vissa medlemmar överstiger den stadge-
mässigt högsta nivån. 

Medlem som utträder eller utesluts ur Föreningen ska återfå 
sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insats-
kapital. Det är endast vid utträde eller uteslutning som medlem 
kan få ut totalt insatt kapital. Utbetalning ska ske sex månader 
efter avgången.

Vid eventuell överinsats har medlem dock rätt att begära 
återbetalning av hela eller delar av överinsatsen utan att behöva
utträda ur Föreningen. Återbetalning av överinsats kan ske  
sex månader efter utgången av det år då uppsägningen sker.

Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån  
För eningens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten för 
avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan ian-
språktagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det 
kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt. 
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt sty-
relsens bedömning är möjlig att genomföra utan i något väsent-
ligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen 
i Föreningens företagsgrupp eller i Föreningens företag eller 
medföra liknande brist. Under år 2019 har inga insatser från 
Föreningens medlemmar återbetalats. 

Vid återbetalning äger Föreningen avräkna det belopp som 
erfordras för reglering av förfallna motfordringar från Fören-
ingen respektive fordringar från Föreningens företag. 
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Not 26 Eget kapital

Koncernen

Mnkr Andelskapital Reserver1
Balanserad 

vinst eller förlust
Totalt eget  

kapital

Utgående eget kapital 2017-12-31 6 770,6 –0,7 1 619,1 8 389,0
Övergångseffekt IFRS 9 3,8 –11,8 –8,0

Ingående eget kapital 2018-01-01 6 770,6 3,1 1 607,3 8 381,0
Totalresultat
Årets resultat 718,1 718,1

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 8,9 –8,9 –

Årets totalresultat –

Summa totalresultat – 8,9 709,2 718,1

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –969,8 –969,8

Nytt andelskapital under perioden

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap –

Insatser från befintliga medlemmar 119,3 119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31 6 889,9 12,0 1 346,7 8 248,6

Ingående eget kapital 2019-01-01 6 889,9 12,0 1 346,7 8 248,6
Totalresultat
Årets resultat 353,8 353,8

Årets förändring fond för utvecklingsutgifter 9,1 –9,1 –

Årets totalresultat – –

Summa totalresultat – 9,1 344,7 353,8

Vinstdisposition enligt förenings stämmans beslut

Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta –717,8 –717,8

Nytt andelskapital under året

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap 12,0 12,0

Insatser från befintliga medlemmar 98,1 98,1

Utgående eget kapital 2019-12-31 7 000,0 21,1 973,6 7 994,7

1)  Reserver består av aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel av avskrivningen  
som förts tillbaka från fonden till fritt eget kapital. 
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Not 27  Ställda säkerheter, eventual förpliktelser och åtaganden

Koncernen
Ställda säkerheter 2019 2018

I form av ställda säkerheter för egna  
skulder och avsättningar

Deponerat hos Riksbanken

– statspapper 2 297,1 833,9

– statligt relaterade värdepapper 3 448,4 4 666,2

Ställda säkerheter för derivatskulder

– statspapper 5,3 566,2

Ställd marginalsäkerhet hos central  
motpart för clearing

– statspapper – 1 280,6

Summa ställda säkerheter 5 750,8 7 346,9

Eventualförpliktelser Inga Inga

Beviljade, ej utbetalda lån 1 618,8 2 144,4

Utställda lånelöften 976,5 1 213,5

 
Redovisat värde för skulder och avsättningar där pant ställts 
uppgick till 5,8 (562,6) mnkr. Värdepapper deponerade hos 
Riksbanken är ett krav för att Kommun invest är medlem 
i Riks bankens system för överföring av kontoförda pengar, 
RIX, och en förutsättning för kortfristig likviditetshantering  
via RIX. 

Not 28 Närståenderelationer

Kommun invest ekonomisk förening har under år 2019 haft närståendetransaktioner med Kommun invest i Sverige AB. 

Närståenderelation, anges i tkr År

Försäljning av 
varor/tjänster till 

närstående

Inköp av varor/ 
tjänster från 
närstående Övrigt (ränta)

Fordran på 
närstående per 

31 december

Skuld till 
närstående per 

31 december

Kommun invest i Sverige AB 2019 40 1 109 – 1 396 952 –

2018 153 1 091 – 1 639 816 167

Föreningens närståenderelation till Kommun invest i Sverige AB 
innefattar fordran på dotterbolaget avseende ett koncern bidrag 
samt medlemsinsatser, som för Föreningens räkning hanteras 

av Bolaget och som ännu inte överförts till Bolaget i form av 
nytt aktiekapital.
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Not 29 Finansiella tillgångar och skulder

Koncernen

Finansiella instrument fördelade på värderingskategori

2019
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker 811,1 – – – – 811,1 811,1

Belåningsbara 
statsskuldförbindelser 13 511,2 – – 4 175,1 – 17 686,3 17 686,8

Utlåning till kreditinstitut 21 935,7 – – – – 21 935,7 21 935,7

Utlåning 271 027,8 – – 137 190,3 – 408 218,1 408 266,1

Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper – – – 7 722,6 – 7 722,6 7 722,6

Derivat – – 10 350,2 – 1 616,8 11 967,0 11 967,0

Övriga tillgångar 2 823,4 – – – – 2 823,4 2 823,4

Summa 310 109,2 – 10 350,2 149 088,0 1 616,8 471 164,2 471 212,7

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 3 435,3 – – 592,4 – 4 027,7 4 027,7

Emitterade värdepapper1 285 715,8 – – 161 047,2 – 446 763,0 448 022,5

Derivat – 3 031,2 – – 453,3 3 484,5 3 484,5

Värdeförändring på räntesäkrade 
poster i portföljsäkring 0,7 – – – – 0,7 0,7

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – 1 000,1 1 196,4

Övriga skulder 8 002,1 – – – – 8 002,1 8 002,1

Summa 298 154,0 3 031,2 – 161 639,6 453,3 463 278,1 464 733,9

2018
Upplupet 

anskaffningsvärde Verkligt värde via resultaträkningen
Redovisat  

värde
Verkligt  

värde

Handel Obligatorisk
Verkligt värde 

option
Derivat som används 

i säkringsredovisning

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 33 201,6 – – 6 028,7 – 39 230,3 39 232,9

Utlåning till kreditinstitut 1 870,7 – – – – 1 870,7 1 870,7

Utlåning 249 311,9 – – 106 398,1 – 355 710,0 355 680,9

Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper – – – 7 457,8 – 7 457,8 7 457,8

Derivat – – 8 413,7 – 2 919,5 11 333,2 11 333,2

Övriga tillgångar 1 460,9 – – – – 1 460,9 1 460,9

Summa 285 845,1 – 8 413,7 119 884,6 2 919,5 417 062,9 417 036,4

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut1 0,8 – – 583,2 – 584,0 584,0

Emitterade värdepapper1 240 956,0 – – 155 840,9 – 396 796,9 397 667,7

Derivat – 5 371,1 – – 588,5 5 959,6 5 959,6

Efterställda skulder 1 000,1 – – – – 1 000,1 1 117,7

Övriga skulder 4 570,5 – – – – 4 570,5 4 570,5

Summa 246 527,4 5 371,1 – 156 424,1 588,5 408 911,1 409 899,5

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska infrias på förfallodagen, uppgår till 451 880,3 (401 574,2) mnkr.

Det redovisade värdet för utlåningen består dels av utlåning 
redovisad till upplupet anskaffningsvärde, utlåning som ingår 
i en verkligt värde-säkringsrelation samt utlåning redovisad till 
verkligt värde.

Det redovisade värdet för skulder till kreditinstitut och emitte-
rade värdepapper består dels av skulder redovisade till upp lupet 
anskaffningsvärde, skulder som ingår i en verkligt värde- 
säkringsrelation samt skulder redovisade till verkligt värde. 
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Beräkning av verkligt värde
Allmänt
Verkligt värde-beräkningar ska för finansiella instrument 
 uppdelas enligt följande tre nivåer:

Nivå 1:  värdering sker enligt priser noterade på en aktiv 
 marknad för samma instrument.

Nivå 2:  värdering sker utifrån direkt eller indirekt observerbar 
marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.

Nivå 3:  värdering sker utifrån icke-observerbart marknads-
data, med betydande inslag av egna och externa upp-
skattningar.

En del av de finansiella instrumenten i Kommun invests skuld-
portfölj och likviditetsreserv handlas på en aktiv marknad med 
noterade priser enligt nivå 1. För nästintill resterande del av skuld- 
portföljen, likviditetsreserven, all utlåning och derivat som inte 
handlas på en aktiv marknad med noterade priser, används 
accepterade och väl inarbetade värderingstekniker för att bestämma 
verkligt värde baserat på observerbar marknads information 
enligt nivå 2. För en liten del av finansiella instrument i Kommun-
invests skuldportfölj har indata som inte är observer bara i mark-
naden eller egna bedömningar väsentlig effekt på värderingen 
och dessa instrument klassificeras däri genom i nivå 3.

Utlåning
Verkligt värde har beräknats genom att diskontera förväntade 
framtida kassaflöden med en diskonteringsränta satt till swap-
räntan justerad med aktuella nyutlåningsmarginaler. Detta inne- 
bär att om nyutlåningsmarginalen stiger, blir verkligt värde 
lägre på befintlig utlåning och omvänt vid lägre marginal.

Belåningsbara statsskuldförbindelser samt obligationer  
och andra räntebärande värdepapper
För värdering av värdepapper används tillgångens noterade 
köpkurs. Om handel bedöms ske på en aktiv marknad klassi-
ficeras värderingen i nivå 1, för övriga värdepapper i nivå 2.

Skulder till kreditinstitut, emitterade värdepapper samt 
 efterställda skulder
Upplåning värderas på samma sätt som av marknadsdeltagare 
som innehar skulden som tillgång, antingen genom noterade 
marknadspriser eller genom en diskontering av förväntade fram- 
tida kassaflöden. Diskonteringsräntan har satts till swapräntan 
justerad för aktuella upplåningsmarginaler för upplåningens 
struktur och marknad genom att använda sekundärmarknads-
spreadar på liknande emissioner utgivna av Kommun invest 
eller liknande emittenter. För upplåningar i andra valutor än 
SEK, EUR och USD sätts aktuell upplåningsmarginal till upplå-
ningsmarginalen i USD med tillägg för valutabasisspreaden mel-
lan aktuell valuta och USD. Marknadspriser som används för 
värderingen är midpriser. Upplåning där  handel bedöms ske på 
en aktiv marknad klassificeras i nivå 1. Upplåningar som värde-
ras till noterade priser som inte bedöms handlas på en aktiv 
marknad, klassificeras i nivå 2. Även upp låningar som värderas 
baserat på diskonterade framtida kassaflöden klassificeras 
i nivå 2, förutom de upplåningar där förväntade framtida 
kassa flöden beror på betydande icke-  observerbar marknads-
data, vilka klassificeras i nivå 3. Medlemmarnas borgens-
förbindelse påverkar värderingen av upplåningen genom att 
borgensförbindelsen beaktas av marknadsaktörer och därige-
nom påverkar noterade marknadspriser och aktuella upplå-
ningsmarginaler. 

Derivat 
Standardiserade derivat i form av FRA- kontrakt kopplade till 
IMM -dagar som handlas på en aktiv marknad värderas enligt 
nivå 1. Verkligt värde på övriga derivat beräknas genom en  

diskontering av förväntade framtida kassaflöden som sker med 
midpris i relevant referensränta för den aktuella valutan. I de 
fall framtida förväntade kassaflöden beror på betydande icke 
observerbara marknadsdata eller inslag av egna bedömningar 
klassificeras derivaten i nivå 3, i annat fall klassificeras de i  
nivå 2. Samtliga derivat som klassificeras i nivå 3 är transak-
tionsmatchande swappar till upplåningar som klassificeras i 
nivå 3. Diskonteringsräntan har satts till den aktuella noterade 
swapräntan i respektive valuta. För valutaswappar har diskon-
teringsräntan justerats med aktuella basisswapspreadar.

Kreditvärdighetsjustering för derivat, CVA, är marknads-
värdet på den förväntade förlusten av motpartsrisker för derivat. 
I värderingen tas hänsyn till de riskreducerande åtgärder som 
Kommuninvest vidtagit, såsom nettningsavtal (ISDA- avtal) 
samt avtal om säkerhetsutbyte (CSA -avtal). Nettningsavtal och 
säkerhetsutbyten reducerar den förväntade exponeringen vid 
en motparts fallissemang. För den del av Kommuninvests deri-
vatkontrakt som clearas hos central clearingmotpart ställs 
dessutom initiala marginalsäkerheter, vilket innebär ännu ett 
steg i att reducera motpartsrisken. För dessa derivatkontrakt 
beräknas inte CVA. För derivatkontrakt som inte clearas hos 
central clearingmotpart beräknas och bokförs CVA.

Skuldvärdesjustering för derivat, DVA, motsvarar den kre-
ditvärdighetsjustering Kommuninvests derivatmotparter har 
genom sin exponering mot Kommuninvest. Genom den solida-
riska borgen och medlemmarnas höga kreditvärdighet utgör 
skuldvärdesjusteringen ett immateriellt belopp.

Utlåning till kreditinstitut, övriga tillgångar och övriga skulder
För dessa poster är det redovisade värdet en godtagbar approx-
imation av det verkliga värdet. Utlåning till kreditinstitut 
består av bankkonton samt repotransaktioner med en löptid 
om maximalt sju dagar. Övriga tillgångar och övriga skulder 
består huvudsakligen av ställda/erhållna kontantsäkerheter, 
kundfordringar och leverantörsskulder, öppna poster samt 
koncerninterna fordringar och skulder.

Väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer
Kommun invest har använt de värderingstekniker som bäst 
bedömts spegla värdet på företagets tillgångar och skulder. 
Förändringar i underliggande marknadsdata skulle kunna 
innebära förändringar i resultat- och balansräkningen vad 
 gäller de orealiserade marknadsvärdena. Värderingskurvorna 
bestäms även utifrån aktuella upp- och utlåningsmarginaler 
där ökade marginaler på utlåning leder till orealiserade förlus-
ter då befintliga affärer blir mindre värda. Kommun invest har 
enbart en marginell exponering mot swapräntor och eftersom 
Kommun invest säkrar övriga marknadsrisker är det föränd-
ringar i upp- och utlåningsmarginaler, basisswapspreadar, 
samt kreditspreadar på innehav i likviditetsreserven som ger 
upphov till marknadsvärdesförändringarna.

En höjning av utlåningspriset, i förhållande till swapräntor, 
med 10 bp på de fordringar som redovisas till verkligt värde 
skulle innebära en förändring i resultatet om –267 (–238) 
mnkr. En höjning av upplåningskostnaden, i förhållande till 
swap räntor, med 10 bp på de skulder som värderas till verkligt 
värde skulle innebära en förändring av resultatet om +253 (+259) 
mnkr. En parallellförskjutning av utlånings- och upplånings-
priset, i förhållande till swapräntor, uppåt respektive nedåt 
med 10 bp skulle innebära en resultatförändring med +/– 14  
(+/– 22) mnkr. En förskjutning av värderingskurvan uppåt 
 respektive nedåt med 10 bp för de finansiella instrument som 
värderas enligt nivå 3 skulle innebära en resultatförändring 
med +/– 14 (+/– 23) mnkr.

Samtliga förändringar ovan avser 2019-12-31 (jämförelse-
talen avser 2018-12-31) och är exklusive skatteeffekt. Påverkan 
på eget kapital sker med hänsyn till skatteeffekten.

Not 29 forts. 
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Alla marknadsvärdeseffekter är orealiserade och eftersom 
Kommun invest har för avsikt att hålla tillgångarna och skulderna 
till förfall innebär detta att dessa värden normalt sett inte reali-
seras. Undantagsfall är återköp av upplåningar eller utlåningar, 
som alltid sker på initiativ av investerare respektive kunder, 
vilka leder till att marknadsvärdena realiseras.

Osäkerhet i värderingen på grund av ej observerbar indata
Indata som inte är observerbar i marknaden utgörs av korrela-
tioner mellan marknadsdata samt volatiliteter på löptider längre 
än de för vilka observerbar marknadsdata finns att tillgå. 
Instrument som påverkas av ej observerbar indata utgörs av 
emitterade strukturerade värdepapper med möjlighet till för-
tidsinlösen och de derivat som på transaktionsnivå säkrar dessa. 
Mottagarbenet i ett sådant derivat utgörs alltid av kupongerna 
i det emitterade värdepapperet och betalbenet av en interbank-
ränta +/– en fast marginal.

Resultatpåverkan från dessa kontrakt uppkommer när 
Kommun invests upplåningsmarginaler för denna typ av upp-
låning förändras. Hur stor förändringen blir beror på den för-
väntade återstående löptiden i kontrakten, vilken i sin tur beror 
på ej observerbar indata. Den resultatpåverkan från ej observerbar 
indata som uppkommer kan därför hänföras till hur indatan 
påverkar den uppskattade återstående löptiden på  kontrakten.

Kommun invest har beräknat durationen till 1,3 år men upp-
skattar att ej observerbara indata under rimliga förhållanden 
leder till en genomsnittlig duration på den i förtid uppsägnings-
bara upplåningen i intervallet 1,0 till 2,1 år. Detta skulle ha en 
resultatpåverkan i intervallet –0,4 till –0,3 mnkr.

Värdeförändring på grund av förväntad kreditrisk
Genom den solidariska borgen för Kommun invests upplåning 
som medlemmarna i Kommun invest ekonomisk förening  lämnar 
anses Kommun invests egen kreditrisk vara försumbar. En för-
ändring av Kommun invests egen kreditrisk anses endast upp-
komma vid händelser såsom exempelvis en större nedgradering 
av Bolagets rating, eller en betydande förändring av medlem-

marnas borgensförbindelse som skulle minska medlemmarnas 
kollektiva ansvar för Bolagets åtaganden. Inga sådana händelser 
eller förändringar har inträffat varför samtliga  variationer i  
upplåningsmarginaler och därav uppkomna värde förändringar 
på skulder anses bero på generella förändringar i marknads-
priset på kredit- och likviditetsrisk och inte från förändring 
i Kommun invests egen kreditrisk.

Kreditrisken i utlåningen anses vara densamma som 
Kommun invests egen kreditrisk. Ingen del av värdeförändringen 
i utlåningen anses därigenom härröra från förändrad kreditrisk.

Tillgångarna i likviditetsreserven är av mycket hög kredit-
värdighet. En förändring i kreditrisk som påverkar värderingen 
bedöms för dessa inträffa först vid betydande nedgraderingar. 
Sådana nedgraderingar har inte inträffat för någon av emitten-
terna varför inga värdeförändringar i likviditetsreserven anses 
härröra från förändrad kreditrisk.

Förändrade värderingsmodeller
Under perioden har Kommuninvest infört bokföring av kredit-
värdighetsjustering för derivat, CVA, för derivat som inte är 
clearade hos central clearingmotpart. Tidigare beaktades 
garantiavtal från medlemmarna avseende motpartsexpone-
ringar, vilket efter en ny bedömning inte längre anses vara ett 
karaktärsdrag som beaktas vid värdering av derivaten. Inklu-
dering av denna justering anses bättre avspegla verkligt värde. 
Förändringen påverkar det totala värdet av derivatportföljen 
med –5,0 mnkr per 31 december 2019.

Godkännande av värderingsmodeller
Värderingsmodeller som används fastställs av CFO och redo-
visas för Bolagets ALCO, Asset and Liability Committee, samt 
styrelsen. Ekonomiavdelningen är ansvarig för värderingspro-
cessen inklusive värderingsmodellerna. Avdelningen Risk och 
Kontroll är ansvarig för att säkerställa en oberoende kontroll 
av kvaliteten i värderingsmodeller och marknadsdata som 
används vid värderingen.

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 2 667,6 1 507,5 – 4 175,1

Utlåning – 137 190,3 – 137 190,3

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 5 065,2 2 657,4 – 7 722,6

Derivat – 11 782,2 184,8 11 967,0

Summa 7 732,8 153 137,4 184,8 161 055,0

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 592,4 – 592,4

Emitterade värdepapper 101 897,5 52 418,2 6 731,5 161 047,2

Derivat – 2 995,5 489,0 3 484,5

Summa 101 897,5 56 006,1 7 220,5 165 124,1

2018 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser 2 542,4 3 486,3 – 6 028,7

Utlåning – 106 398,1 – 106 398,1

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 389,1 5 068,7 – 7 457,8

Derivat 0,0 11 204,2 129,0 11 333,2

Summa 4 931,5 126 157,3 129,0 131 217,8

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 583,2 – 583,2

Emitterade värdepapper 89 764,9 58 209,7 7 866,3 155 840,9

Derivat – 4 168,1 1 791,5 5 959,6

Summa 89 764,9 62 961,0 9 657,8 162 383,7

Not 29 forts. 
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Överföring mellan nivåer på instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen

Redovisat värde
2019-12-31

Redovisat värde
2018-12-31

Tillgångar
Till nivå 1 från nivå 2 – –

Till nivå 2 från nivå 1 – 7 797,5

Skulder
Till nivå 1 från nivå 2 – –

Till nivå 2 från nivå 1 35 348,8 40 186,9

Kommun invest ser löpande över kriterierna för nivåindelning 
av finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt 
värde. Rörelserna är hänförliga variation i de indikatorer 
Kommun invest använder för gränsdragning mellan nivå 1  
och nivå 2 för obligationer. 

Indikatorerna visar antalet observationer och deras 
 standardavvikelse för obligationspriser samt specifikt antal 
exekverbara prisnoteringar. Överföringarna anses ha skett 
2019-12-31 respektive 2018-12-31 för föregående period.

Verkligt värde på finansiella instrument ej redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2019 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa  

verkligt värde
Redovisat  

värde

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos 
centralbanker – 811,1 – 811,1 811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser – 13 511,7 – 13 511,7 13 511,2

Utlåning till kreditinstitut – 21 935,7 – 21 935,7 21 935,7

Utlåning – 271 075,8 – 271 075,8 271 027,8

Övriga tillgångar – 2 823,4 – 2 823,4 2 823,4

Summa – 310 157,7 – 310 157,7 310 109,2
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 3 435,3 – 3 435,3 3 435,3

Emitterade värdepapper – 286 975,3 – 286 975,3 285 715,8

Värdeförändring på räntesäkrade poster i 
portföljsäkring – 0,7 – 0,7 0,7

Efterställda skulder – 1 196,4 – 1 196,4 1 000,1

Övriga skulder – 8 002,1 – 8 002,1 8 002,1

Summa – 299 609,9 – 299 609,9 298 154,0

2018 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Summa v 

erkligt värde
Redovisat  

värde

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser – 33 204,2 – 33 204,2 33 201,6

Utlåning till kreditinstitut – 1 870,7 – 1 870,7 1 870,7

Utlåning – 249 282,8 – 249 282,8 249 311,9

Övriga tillgångar 1 460,9 1 460,9 1 460,9

Summa – 285 818,6 – 285 818,6 285 845,1
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut – 0,8 – 0,8 0,8

Emitterade värdepapper – 241 826,8 – 241 826,8 240 956,0

Efterställda skulder 1 117,7 1 117,7 1 000,1

Övriga skulder – 4 570,5 – 4 570,5 4 570,5

Summa – 247 515,8 – 247 515,8 246 527,4

Not 29 forts. 
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Rörelser i nivå 3
I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för sådana finansiella instrument som värderats 
till verkligt värde i balansräkningen med utgångspunkt från en värderingsteknik som bygger på icke-observerbar indata (nivå 3). 
Värde förändring i nivå 3 följs upp löpande under året.

Derivat  
tillgångar

Derivat  
skulder 

Emitterade 
värdepapper Totalt

Öppningsbalans 2018-01-01 138,4 –63,2 –1 325,3 –1 250,1
Redovisade vinster och förluster:

–  redovisat i resultaträkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) –9,4 –1 728,3 1 716,8 –20,9

Upptagna lån/Emissioner – – –8 911,6 –8 911,6

Årets förfall – – 653,8 653,8

Utgående balans 2018-12-31 129,0 –1 791,5 –7 866,3 –9 528,8

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar som 
ingår i den utgående balansen 2018-12-31 –35,0 –1 691,1 1 705,3 –20,8

Öppningsbalans 2019-01-01 129,1 –1 791,4 –7 866,3 –9 528,6
Redovisade vinster och förluster:

–  redovisat i resultaträkningen  
(nettoresultat av finansiella transaktioner) 55,7 1 302,4 –1 350,8 7,3

Upptagna lån/Emissioner –3 190,6 –3 190,6

Årets förfall 5 676,2 5 676,2

Utgående balans 2019-12-31 184,8 –489,0 –6 731,5 –7 035,7

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen 
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar 
som ingår i den utgående balansen 2019-12-31 185,2 216,9 –408,4 –6,3

Eftersom instrumenten i nivå 3 är säkrade på transaktionsbasis och varje upplåningspaket beter sig som ett upplåningspaket  
i nivå 2 analyseras värdeförändringarna i nivå 3 på samma sätt som i nivå 2.

Not 30 Information om finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning

Koncernen
Kommun invest kvittar tillgångar och skulder i balansräk-
ningen om en legal rätt till kvittning föreligger och om avsikten 
är att nettoreglera posterna, vilket uppstår för Kommun invests 
derivattillgångar och derivatskulder gentemot centrala mot-
parter för clearing.

Kommun invests icke clearade derivat är så kallade OTC-
derivat, det vill säga de är ej handlade på en börs utan görs 
under ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
Master-avtal. Till ISDA-avtalet har ett tilläggsavtal, CSA (Credit 
Support Annex), tecknats med en betydande del av motpar-
terna. CSA-avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter för att 
eliminera exponeringen.

För icke clearade derivat gjorda under ISDA Master-avtal nettas 
i största möjliga utsträckning alla betalningsflöden med en 
motpart som förfaller under en och samma dag, inom varje 
valuta till ett nettobelopp som ska betalas från en motpart till 
en annan. För specifika händelser, såsom utebliven betalning, 
konkurs etc. avslutas alla affärer med motparten, en värdering 
görs och reglering sker netto.

ISDA Master-avtal uppfyller inte kriterierna för kvittning i 
balansräkningen då den legala kvittningsrätten enbart gäller i 
en angiven typ av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.

Not 29 forts. 
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Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2019

Bruttobelopp 
för finansiella 
tillgångar och 

skulder

Belopp  
som kvittas  

i balans-
räkningen1

Nettobelopp 
redovisade 

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
säkerhet– 

värdepapper
Lämnad (+)/Erhållen (–) 

kontantsäkerhet
Netto- 
belopp

Tillgångar
Derivat 17 553,6 –5 586,6 11 967,0 –2 104,1 –1 584,2 –7 267,8 1 010,9
Repor 20 042,6 – 20 042,6 – –20 008,4 – 34,2

Skulder
Derivat –5 063,6 1 579,1 –3 484,5 2 104,1 5,3 683,3 –691,8
Repor –3 435,1 – –3 435,1 – 3 435,1 – –
Totalt 29 097,5 –4 007,5 25 090,0 – –18 152,2 –6 584,5 353,3

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2018

Bruttobelopp 
för finansiella 
tillgångar och 

skulder

Belopp  
som kvittas  

i balans-
räkningen1

Nettobelopp 
redovisade 

i balansräkningen
Finansiella  
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–) 
säkerhet– 

värdepapper
Lämnad (+)/Erhållen (–) 

kontantsäkerhet
Netto- 
belopp

Tillgångar
Derivat 13 288,4 –1 955,2 11 333,2 –2 955,3 –4 151,9 –3 771,8 454,2

Skulder
Derivat –7 262,7 1 303,1 –5 959,6 2 955,3 558,1 1 281,3 –1 164,9
Totalt 6 025,7 –652,1 5 373,6 – –3 593,8 –2 490,5 –710,7

1) I det kvittade beloppet för derivatskulder ingår kontantsäkerheter om 4 007 mnkr per 2019-12-31 och 652 mnkr per 2018-12-31.

 

Not 31  Övergång till IFRS 16 Leasingavtal 

Den 1 januari 2019 trädde IFRS 16 Leasingavtal i kraft och 
ersatte IAS 17 Leasingavtal. Den största skillnaden mellan 
redovisningsprinciperna är att under IFRS 16 delas inte leasing-
avtal upp i finansiella och operationella leasingavtal, istället 
redovisas samtliga leasingavtal i balansräkningen som nyttjan-
derätt och leasingskuld. En annan skillnad är att i resultaträk-
ningen redovisas kostnaderna numera fördelat som en kompo-
nent i räntenettot och som en avskrivningskomponent istället 
för under administrationskostnader. IFRS 16 innehåller en lätt-
nadsregel som innebär att leasing där den underliggande till-
gången bedöms vara av lågt värde, kan redovisas direkt i resul-
taträkningen.

Tidigare har Koncernen enbart haft operationella leasing-
avtal och övergången har inneburit att dessa, när tillämpligt, 
aktiverats i balansräkningen. Koncernen har valt förenklad 
metod som övergångsmetod och effekten av övergången har 
justerat ingående balans. Den förenklade metoden innebär att 
leasingavtalen tas upp från inledningsdatum utan full retro-
aktivitet och att inga jämförelsetal räknas om. Kommuninvest 
har tillämpat lättnadsregeln att värdera nyttjanderätt till 
samma belopp som leasingskulden vilket har justerat ingående 
balans vid övergången men inte skapat några effekter i eget 
kapital. Nyttjanderätt för leasingtillgångar återfinns under den 
post de skulle tillhöra om Koncernen ägde tillgången och lea-
singskuld ingår under övriga skulder. För justering av ingående 
balans, se tabell på sidan 98. 

IFRS 16 innehåller en lättnadsregel som innebär att leasing 
där underliggande tillgång är av lågt värde inte behöver aktive-

ras i balansräkningen utan får redovisas direkt i resultaträk-
ningen periodiserat över nyttjandeperioden. Kommuninvest 
tillämpar lättnadsregeln på samtliga leasingavtal där underlig-
gande tillgång är av lågt värde. 

Kommuninvests leasingaktivitet är väldigt begränsad och 
omfattar främst leasing av mobiltelefoner, IT-utrustning och 
kontorsinventarier och dessa leasingavtal redovisas främst 
direkt i resultaträkningen. Koncernen har ett fåtal leasingavtal 
som har aktiverats i balansräkningen, vilka består av hyra av 
lokaler utanför Kommuninvests ordinarie kontorslokaler. 
Kommuninvest är inte leasegivare. 

För leasingavtal av lokaler med avtal som löper tills vidare 
har en leasingperiod fastställts till tre år vilket bedöms vara en 
rimlig period för omprövning av dessa avtal där det inte finns 
något förbestämt slutdatum. Övrig leasingperiod har fastställts 
till avtalets period då bedömning är att den underliggande till-
gången kommer att bytas ut efter avtalets slut och ett nytt lea-
singavtal kommer att tecknas när det är aktuellt. 

Tabellen på sidan 98 visar övergångseffekten från IAS 17 till 
IFRS 16. Effekten har justerats i ingående balans per 2019-01-01. 
Vid övergången har nyttjanderätt värderats till samma belopp 
som leasingskulden vilket innebär att övergången inte har ska-
pat någon effekt i eget kapital. Kommuninvests leasingaktivitet 
är begränsad och leasingavtal med underliggande tillgång av 
lågt värde redovisas direkt i resultaträkningen. Leasingavtal 
som tas upp i balansräkningen avser leasing av mindre lokaler 
samt skrivare.
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Balansräkning – Koncernen
Redovisat värde   

enligt IAS 17 
2018-12-31

Övergångs- 
effekt 

Redovisat värde  
enligt IFRS 16  

2019-01-01

TILLGÅNGAR
Belåningsbara statsskuldförbindelser 39 230,3 – 39 230,3

Utlåning till kreditinstitut 1 870,7 – 1 870,7

Utlåning 355 710,0 – 355 710,0

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 7 457,8 – 7 457,8

Derivat 11 333,2 – 11 333,2

Immateriella tillgångar 15,7 – 15,7

Materiella tillgångar, inventarier 5,3 0,3 5,6

Materiella tillgångar, byggnader och mark 29,8 0,8 30,6

Aktuell skattefordran 78,6 – 78,6

Övriga tillgångar 1 463,8 – 1 463,8

Uppskjuten skattefordran 0,6 – 0,6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15,2 – 15,2

SUMMA TILLGÅNGAR 417 211,0 1,1 417 212,1

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL
Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut 584,0 – 584,0

Emitterade värdepapper 396 796,9 – 396 796,9

Derivat 5 959,6 – 5 959,6

Övriga skulder 4 578,3 1,1 4 579,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43,4 – 43,4

Avsättningar 0,1 – 0,1

Efterställda skulder 1 000,1 – 1 000,1

Summa skulder och avsättningar 408 962,4 1,1 408 963,5

Eget kapital
Andelskapital 6 889,9 – 6 889,9

Reserver 12,0 – 12,0

Balanserat resultat 628,6 – 628,6

Periodens resultat 718,1 – 718,1

Summa eget kapital 8 248,6 0,0 8 248,6
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 417 211,0 1,1 417 212,1

Not 32 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens 
utgång. 
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Fem år i sammandrag – Koncernen 
 
Nyckeltal 2015–2019, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Kapital

Kärnprimärkapitalrelation (%) 128,2 187,7 218,0 106,6 46,2

Primärkapitalrelation (%) 128,2 187,7 218,0 106,6 46,2

Totalkapitalrelation (%) 128,2 192,8 231,4 117,6 56,9

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR (%) 1,59 1,74 1,82 1,60 0,90

Resultat

Operativt resultat 538,0 581,7 677,9 581,7 534,5

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av utlåning 1 0,058 0,061 0,071 0,077 0,072

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av balansomslutning 1 0,050 0,052 0,061 0,059 0,054

Avkastning på tillgångar (%) 0,075 0,172 0,301 0,107 0,203

K/I tal 0,321 0,326 0,323 0,320 0,379

1) Resolutionsavgiften ersatte stabilitetsavgiften under år 2016.

Övriga uppgifter

Antal anställda vid årets utgång 93 92 96 91 85

Resultaträkning 1 januari–31 december, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Räntenetto 811,0 872,5 878,7 761,9 798,3

Provisionskostnader –11,3 –8,2 –7,3 –5,2 –5,3

Nettoresultat av finansiella transaktioner –201,5 161,4 512,0 –131,9 165,7

Övriga rörelseintäkter 9,0 7,6 6,2 7,2 4,5

Summa rörelseintäkter 607,2 1 033,3 1 389,6 632,0 963,2
Summa kostnader –263,1 –287,2 –285,7 –245,8 –304,5
Resultat före kreditförluster 344,1 746,1 1 103,9 386,2 658,7
Kreditförluster, netto 12,6 –24,3 – – –

Rörelseresultat 356,7 721,8 1 103,9 386,2 658,7
Skatt –2,9 –3,7 –28,0 –0,4 31,2

Årets resultat 353,8 718,1 1 075,9 385,8 689,9

Balansräkningssammandrag per den 31 december, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015

Kassa och tillgodohavanden hos centralbank 811,1 – – – –

Belåningsbara statsskuldförbindelser 17 686,3 39 230,3 24 635,8 16 964,4 16 839,4

Utlåning till kreditinstitut 21 935,7 1 870,7 698,5 1 150,8 717,3

Utlåning 408 218,1 355 710,0 310 147,3 276 982,1 254 421,7

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 7 722,6 7 457,8 12 500,0 42 003,9 45 688,4

Derivat 11 967,0 11 333,2 8 044,6 24 449,8 22 775,6

Övriga tillgångar 2 980,5 1 609,0 945,2 178,2 173,4

Summa tillgångar 471 321,3 417 211,0 356 971,4 361 729,2 340 615,8

Skulder till kreditinstitut 4 027,7 584,0 1 318,4 2 396,1 2 303,5

Emitterade värdepapper 446 763,0 396 796,9 337 755,8 341 579,4 318 943,6

Derivat 3 484,5 5 959,6 7 793,9 9 390,5 11 723,1

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring 0,7 – – – –

Övriga skulder 8 050,6 4 621,8 714,2 56,4 163,9

Efterställda skulder 1 000,1 1 000,1 1 000,1 1 000,0 1 000,0

Summa skulder och avsättningar 463 326,6 408 962,4 348 582,4 354 422,4 334 134,1

Eget kapital 7 994,7 8 248,6 8 389,0 7 306,8 6 481,7

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 471 321,3 417 211,0 356 971,4 361 729,2 340 615,8
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Alternativa nyckeltal – Koncernen
Koncernen har i denna årsredovisning valt att presentera 
ett antal alternativa nyckeltal som inte är definierade eller 
anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering. Rörelse-
resultat exklusive effekter av orealiserade marknadsvärdes-
förändringar som förekom i 2018 årsredovisning är utbytt 

till Operativt resultat med motivering att det är ett nyckel-
tal som verkställande ledning följer upp. Dessa alternativa 
nyckeltal har definierats i enlighet med riktlinjer från Euro-
pean Securities and Markets Authority (ESMA).

Alternativt nyckeltal Definition

Operativt resultat Rörelsens resultat reducerat med resultat  
av orealiserade marknadsvärdesförändringar 
som ingår i resultaträkningsposten Netto-
resultat av finansiella transaktioner samt  
förväntade kreditförluster. Nyckel talet är  
av intresse för att visa Kommun invests 
underliggande intjänings förmåga.

Bruttosoliditet  
exklusive utlåning  
till medlemmar  
och deras bolag

Kommuninvests primärkapital dividerat  
med bruttoexponeringsbeloppet med  
avdrag för exponering i form av Kommun- 
invests utlåning till medlemmar och deras 
bolag. Nyckeltalet är relevant för att visa 
påverkan av det nya regelverket som  
träder i kraft i juni 2021.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift/stabilitetsavgift 
i % av utlåning

Förvaltningskostnader under verksamhets-
året exklusive resolutionsavgift/stabilitets-
avgift i förhållande till redovisat värdet av 
utlåningen per bokslutsdagen. Ett nyckeltal 
som är relevant för att bedöma organisa-
tionens övergripande kostnadseffektivitet  
i förhållande till utlåning rensat för resolu-
tionsavgift/stabilitetsavgift.

Förvaltningskostnader 
exklusive resolutions-
avgift/stabilitetsavgift 
i % av balans omslutning 

Totala förvaltningskostnader under verk- 
samhetsåret exklusive resolutionsavgift/ 
stabilitetsavgift i förhållande till balans-
omslutning per bokslutsdagen. Ett nyckeltal 
som är relevant för att bedöma organisa-
tionens övergripande kostnadseffektivitet  
i förhållande till balansomslutning rensat  
för resolutionsavgift/stabilitetsavgift. 

Avkastning på 
 tillgångar (%)

Årets resultat i förhållande till totala  
tillgångar uttryckt i procent. Nyckeltal  
som anges i enlighet med FFFS 2008:25  
6 kap 2a.

K/I-tal Summa kostnader i relation till räntenetto 
och övriga rörelseintäkter. Ett veder taget 
nyckeltal inom banksektorn för att bedöma 
relationen mellan kostnader och intäkter.

 

Avstämning 2019 2018

Rörelseresultat 356,7 721,8

Resultat av orealiserade 
marknadsvärdesförändringar –193,9 164,4

Kreditförluster, netto 12,6 –24,3

Operativt resultat 538,0 581,7

Total exponering enligt nuvarande regelverk 469 860,5 423 127,0

Exponering i form av utlåning till medlemmar 
och deras bolag 409 515,7 357 388,9

Total exponering 60 344,8 65 738,1

Primärkapital, beräknat med 
övergångsregler 7 456,1 7 353,0

Bruttosoliditet exklusive utlåning till 
medlemmar och deras bolag 12,36% 11,19%

Allmänna administrationskostnader –246,9 –273,5

Av- och nedskrivningar –8,3 –9,2

Övriga rörelsekostnader –7,9 –4,5

Summa förvaltningskostnader –263,1 –287,2

Resolutionsavgift/stabilitetsavgift –27,4 –69,1

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift –235,7 –218,1

Utlåning per bokslutsdagen 408 218,1 355 710,0
Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift i % av 
utlåning 0,058 0,061

Allmänna administrationskostnader –246,9 –273,5

Av- och nedskrivningar –8,3 –9,2

Övriga rörelsekostnader –7,9 –4,5

Summa förvaltningskostnader –263,1 –287,2

Resolutionsavgift/stabilitetsavgift –27,4 –69,1

Summa förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift –235,7 –218,1

Balansomslutning per bokslutsdagen 471 321,3 417 211,0
Förvaltningskostnader exklusive 
resolutionsavgift/stabilitetsavgift i %  
av balans omslutning 0,050 0,052

Årets resultat 353,8 718,1

Totala tillgångar 471 321,3 417 211,0

Avkastning på tillgångar (%) 0,075 0,172

Summa rörelsekostnader –263,1 –287,2
Räntenetto 811,0 872,5

Övriga rörelseintäkter 9,0 7,6

Summa räntenetto och  
övriga rörelseintäkter 820,0 880,1
K/I-tal 0,321 0,326
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Kommun invest ekonomisk förening,  
org.nr 716453-2074

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Kommun invest ekonomisk förening för år 2019. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 25–101 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderföreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om 
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, 
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
 resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen  
och för koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
 Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncer-
nen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen  
och  koncern redovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 3–23 och 106–108. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsent-
lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som 
de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fort-
sätta verksam heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamhe-
ten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller miss-
tag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 
•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
 Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentlig heter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
 agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
 direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens och kon-
cernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slut-
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-
telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verk-
samheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
 planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.  
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  författningar 
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Kommun invest ekono-
misk förening för år 2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdel-
ning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdel-
ningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av föreningens och koncernens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvalt-
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens eko-
nomiska situation, och att tillse att föreningens organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och fören-
ingens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot för-
eningen, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen, lagen om årsredovisning 
i kredit institut och värdepappersbolag eller föreningens 
 stadgar.
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Medlemmar i Kommun invest   
ekonomisk förening

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2019-12-31
Medlem  

år

Gävle kommun 1 102 418 1993

Umeå kommun 2 128 901 1993

Trollhättans stad 3 59 058 1993

Lindesbergs kommun 4 23 588 1993

Uddevalla kommun 5 56 703 1993

Vänersborgs kommun 6 39 591 1993

Sandvikens kommun 7 39 234 1993

Varbergs kommun 8 64 601 1993

Mjölby kommun 9 27 758 1996

Region Örebro län 10 304 805 1993

Örebro kommun 11 155 696 1993

Kumla kommun 12 21 738 1993

Laxå kommun 13 5 683 1993

Ljusnarsbergs kommun 14 4 771 1993

Karlskoga kommun 15 30 381 1993

Hallsbergs kommun 16 15 932 1993

Degerfors kommun 17 9 666 1993

Askersunds kommun 18 11 377 1993

Nora kommun 19 10 726 1993

Hällefors kommun 20 7 013 1993

Härnösands kommun 21 25 183 1993

Ale kommun 22 31 402 1993

Norbergs kommun 23 5 690 1993

Karlskrona kommun 24 66 622 1993

Skellefteå kommun 25 72 589 1994

Västerviks kommun 26 36 679 1994

Fagersta kommun 27 13 391 1994

Region Gotland 28 59 686 1994

Alingsås kommun 29 41 420 1994

Smedjebackens kommun 30 10 894 1994

Boxholms kommun 31 5 476 1994

Ockelbo kommun 32 5 908 1994

Tanums kommun 33 12 841 1994

Borlänge kommun 34 52 590 1994

Strömsunds kommun 35 11 605 1994

Kungsbacka kommun 36 84 395 1994

Valdemarsviks kommun 37 7 873 1994

Eda kommun 38 8 564 1994

Gnosjö kommun 39 9 712 1994

Övertorneå kommun 40 4 299 1994

Hedemora kommun 41 15 491 1994

Luleå kommun 42 78 105 1994

Falu kommun 43 59 406 1994

Landskrona stad 44 46 090 1994

Arboga kommun 45 14 087 1994

Munkedals kommun 46 10 513 1994

Orust kommun 47 15 218 1994

Falkenbergs kommun 48 45 367 1994

Region Sörmland 49 297 540 1994

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2019-12-31
Medlem  

år

Katrineholms kommun 50 34 755 1994

Vadstena kommun 51 7 428 1994

Pajala kommun 52 6 052 1994

Piteå kommun 53 42 281 1994

Kristianstads kommun 54 85 747 1994

Bergs kommun 55 7 061 1995

Vårgårda kommun 56 11 810 1995

Ödeshögs kommun 57 5 337 1995

Orsa kommun 58 6 911 1995

Svedala kommun 59 22 229 1995

Lomma kommun 60 24 834 1995

Lekebergs kommun 61 8 234 1995

Kungsörs kommun 62 8 675 1995

Tjörns kommun 63 16 016 1995

Staffanstorps kommun 64 25 396 1995

Härryda kommun 65 37 977 1995

Grums kommun 66 9 047 1995

Höganäs kommun 67 26 942 1995

Ängelholms kommun 68 42 476 1995

Flens kommun 69 16 585 1995

Essunga kommun 70 5 654 1995

Nordmalings kommun 71 7 143 1995

Oskarshamns kommun 72 27 102 1996

Båstads kommun 73 15 128 1996

Storumans kommun 74 5 852 1996

Älvdalens kommun 75 7 031 1996

Sunne kommun 76 13 306 1995

Hjo kommun 77 9 210 1996

Mönsterås kommun 78 13 430 1996

Malå kommun 79 3 068 1997

Högsby kommun 80 5 921 1997

Torsby kommun 81 11 616 1997

Lycksele kommun 82 12 245 1997

Bengtsfors kommun 83 9 750 1997

Åstorps kommun 84 15 940 1997

Simrishamns kommun 85 19 174 1997

Vimmerby kommun 86 15 647 1997

Hultsfreds kommun 87 14 224 1997

Mörbylånga kommun 88 15 249 1997

Arvika kommun 89 26 045 1997

Hammarö kommun 90 16 568 1997

Karlshamns kommun 91 32 473 1997

Skara kommun 92 18 837 1997

Sävsjö kommun 93 11 677 1997

Skurups kommun 94 15 889 1998

Vindelns kommun 95 5 423 1998

Rättviks kommun 96 10 950 1998

Melleruds kommun 97 9 310 1998

Färgelanda kommun 98 6 637 1998
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Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2019-12-31
Medlem  

år

Söderköpings kommun 99 14 626 1998

Vetlanda kommun 100 27 466 1998

Herrljunga kommun 101 9 464 1999

Laholms kommun 102 25 903 1999

Region Gävleborg 103 287 382 1999

Marks kommun 104 34 754 1999

Leksands kommun 105 15 807 1999

Strömstads kommun 106 13 218 1999

Upplands-Bro kommun 107 29 346 1999

Alvesta kommun 108 20 134 1999

Kalix kommun 109 15 886 1999

Bräcke kommun 110 6 298 2000

Örkelljunga kommun 111 10 280 2000

Götene kommun 112 13 207 2000

Ovanåkers kommun 113 11 670 2000

Ydre kommun 114 3 747 2001

Bollebygds kommun 115 9 495 2001

Torsås kommun 116 7 125 2001

Habo kommun 117 12 433 2001

Gagnefs kommun 118 10 304 2001

Sotenäs kommun 119 9 061 2001

Köpings kommun 120 26 214 2001

Bodens kommun 121 28 080 2001

Tranemo kommun 122 11 936 2001

Nässjö kommun 123 31 538 2001

Kinda kommun 124 9 940 2001

Sigtuna kommun 125 48 964 2002

Karlsborgs kommun 126 6 940 2002

Robertsfors kommun 127 6 747 2002

Älvsbyns kommun 128 8 066 2002

Mora kommun 129 20 470 2002

Tranås kommun 130 19 003 2002

Eksjö kommun 131 17 753 2002

Heby kommun 132 14 047 2002

Oxelösunds kommun 133 11 983 2003

Haninge kommun 134 92 095 2003

Kungälvs kommun 135 46 336 2003

Tomelilla kommun 136 13 617 2003

Växjö kommun 137 94 129 2003

Trelleborgs kommun 138 45 440 2003

Lessebo kommun 139 8 733 2003

Säters kommun 140 11 093 2003

Ånge kommun 141 9 316 2003

Region Västmanland 142 275 845 2003

Ljusdals kommun 143 18 949 2003

Norsjö kommun 144 3 986 2003

Hofors kommun 145 9 588 2003

Överkalix kommun 146 3 315 2004

Kils kommun 147 12 087 2004

Härjedalens kommun 148 10 090 2004

Region Värmland 149 282 414 2004

Eslövs kommun 150 33 793 2004

Mullsjö kommun 151 7 290 2004

Vingåkers kommun 152 9 111 2004

Munkfors kommun 153 3 740 2004

Ystads kommun 154 30 541 2004

Säffle kommun 155 15 455 2004

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2019-12-31
Medlem  

år

Bollnäs kommun 156 26 888 2004

Storfors kommun 157 4 014 2004

Huddinge kommun 158 112 848 2004

Håbo kommun 159 21 934 2005

Gällivare kommun 160 17 529 2005

Region Uppsala 161 383 713 2005

Kramfors kommun 162 18 282 2005

Haparanda kommun 163 9 685 2005

Krokoms kommun 164 14 966 2005

Arvidsjaurs kommun 165 6 220 2005

Mariestads kommun 166 24 537 2005

Åsele kommun 167 2 794 2005

Sollefteå kommun 168 19 140 2005

Örnsköldsviks kommun 169 55 998 2005

Karlstads kommun 170 93 898 2005

Surahammars kommun 171 10 106 2005

Filipstads kommun 172 10 644 2005

Motala kommun 173 43 673 2005

Jokkmokks kommun 174 4 923 2005

Hallstahammars kommun 175 16 346 2006

Avesta kommun 176 23 178 2006

Trosa kommun 177 13 747 2006

Lilla Edets kommun 178 14 109 2006

Skinnskattebergs kommun 179 4 393 2006

Kiruna kommun 180 22 867 2006

Finspångs kommun 181 21 912 2006

Lysekils kommun 182 14 555 2006

Söderhamns kommun 183 25 643 2006

Hudiksvalls kommun 184 37 607 2006

Region Norrbotten 185 250 093 2006

Dorotea kommun 186 2 551 2006

Nordanstigs kommun 187 9 477 2006

Arjeplogs kommun 188 2 785 2006

Botkyrka kommun 189 94 606 2006

Nybro kommun 190 20 318 2007

Hagfors kommun 191 11 606 2007

Vännäs kommun 192 8 872 2007

Bjurholms kommun 193 2 408 2007

Eskilstuna kommun 194 106 859 2007

Gnesta kommun 195 11 365 2007

Forshaga kommun 196 11 499 2007

Kalmar kommun 197 69 467 2007

Sjöbo kommun 198 19 226 2007

Stenungsunds kommun 199 26 777 2007

Strängnäs kommun 200 36 544 2007

Åre kommun 201 11 727 2007

Ludvika kommun 202 26 898 2007

Lerums kommun 203 42 568 2007

Nykvarns kommun 204 11 014 2007

Vilhelmina kommun 205 6 668 2007

Emmaboda kommun 206 9 445 2007

Vansbro kommun 207 6 805 2007

Töreboda kommun 208 9 293 2007

Sölvesborgs kommun 209 17 452 2007

Ragunda kommun 210 5 284 2007

Osby kommun 211 13 208 2008

Vaggeryds kommun 212 14 275 2008

107Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074 Årsredovisning 2019

MEDLEMSFÖRTECKNING

900



Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2019-12-31
Medlem  

år

Timrå kommun 213 17 979 2008

Knivsta kommun 214 18 835 2008

Åtvidabergs kommun 215 11 503 2008

Uppvidinge kommun 216 9 588 2008

Svenljunga kommun 217 10 780 2008

Tingsryds kommun 218 12 393 2008

Jönköpings kommun 219 141 081 2008

Lunds kommun 220 124 935 2008

Ulricehamns kommun 221 24 668 2008

Tierps kommun 222 21 136 2008

Grästorps kommun 223 5 693 2008

Malung-Sälens kommun 224 10 138 2009

Östra Göinge kommun 225 15 007 2009

Årjängs kommun 226 10 070 2009

Dals-Eds kommun 227 4 813 2009

Vaxholms stad 228 12 003 2009

Älvkarleby kommun 229 9 457 2009

Ljungby kommun 230 28 521 2009

Hörby kommun 231 15 631 2009

Älmhults kommun 232 17 651 2009

Burlövs kommun 233 19 112 2009

Hässleholms kommun 234 52 145 2009

Olofströms kommun 235 13 426 2009

Sala kommun 236 22 894 2009

Öckerö kommun 237 12 916 2009

Kristinehamns kommun 238 24 255 2009

Östhammars kommun 239 22 250 2009

Bromölla kommun 240 12 870 2009

Gullspångs kommun 241 5 280 2009

Aneby kommun 242 6 848 2009

Lidköpings kommun 243 40 089 2009

Bjuvs kommun 244 15 715 2009

Nynäshamns kommun 245 28 575 2009

Norrköpings kommun 246 143 171 2009

Halmstads kommun 247 102 767 2009

Ronneby kommun 248 29 633 2009

Sorsele kommun 249 2 489 2010

Falköpings kommun 250 33 246 2010

Upplands-Väsby kommun 251 46 786 2010

Hylte kommun 252 10 815 2010

Borgholms kommun 253 10 839 2010

Höörs kommun 254 16 713 2010

Vara kommun 255 16 024 2010

Vallentuna kommun 256 34 090 2010

Salems kommun 257 16 750 2010

Tyresö kommun 258 48 333 2010

Tidaholms kommun 259 12 846 2010

Värmdö kommun 260 45 000 2010

Norrtälje kommun 261 62 622 2011

Region Dalarna 262 287 966 2011

Solna stad 263 82 429 2011

Perstorps kommun 264 7 492 2011

Nyköpings kommun 265 56 591 2011

Gislaveds kommun 266 29 963 2011

Borås stad 267 113 179 2011

Enköpings kommun 268 45 287 2012

Åmåls kommun 269 12 610 2012

Medlemsnamn
Medlem  

nr.
Antal inv.  

2019-12-31
Medlem  

år

Värnamo kommun 270 34 560 2012

Södertälje kommun 271 98 979 2012

Göteborgs stad 272 579 281 2012

Skövde kommun 273 56 366 2012

Sundbybergs stad 274 52 414 2012

Uppsala kommun 275 230 767 2013

Tibro kommun 276 11 240 2013

Järfälla kommun 277 79 990 2013

Svalövs kommun 278 14 268 2013

Klippans kommun 279 17 756 2014

Markaryds kommun 280 10 320 2014

Region Jämtland Härjedalen 281 130 810 2016

Partille kommun 282 39 289 2016

Region Kronoberg 283 201 469 2016

Sollentuna kommun 284 73 857 2016

Kävlinge kommun 285 31 705 2016

Region Västerbotten 286 271 736 2016

Mölndals stad 287 69 364 2017

Linköpings kommun 288 163 051 2017

Region Blekinge 289 159 606 2019

Ekerö kommun 290 28 690 2019
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www.kommuninvest.se

På Kommun invests webbplats, www.kommuninvest.se, kan 
du läsa mer om Kommun invest, våra tjänster och nyheter som 
påverkar ekonomi och finanser för kommuner och regioner. 
På webbplatsen finner du bland annat:

• Nyhetsbrev, som varje vecka ger våra medlemmar de 
senaste uppdateringarna om utvecklingen inom makro
ekonomi och andra områden som påverkar kommunernas 
ekonomi.

• Rapporter om kommunal ekonomi

• Medlemstidningen Dialog

• Inloggning till finansförvaltningsverktyget KI Finans

•  Information till investerare
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2019

Justerandes sign

Kf § 89 Dnr KS 2019/111

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - 
Kommuninvest

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommuninvest i Sverige AB har avlämnat årsredovisning inklusive 
revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2018. Årets resultat uppgår 
till plus 718 mnkr. 

Revisionen tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 91/2019, handlingsid: Ks 2019.2217.
Årsredovisning och granskningsrapport 2018 – Kommuninvest, handlingsid: 
Ks 2019.1468.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150/2019:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna. 

Kommunstyrelsen § 91/2019:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommuninvest
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 82 Dnr KS 2019/186

Svar på motion - Slöjförbud i skolan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Per Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Thony Blomgren (SD) har den 31 oktober 2019 lämnat in motion om 
slöjförbud i skolan med följande lydelse:

”Slöjan påvisar på ett otvetydigt sätt en ojämställdhet mellan flickor och 
pojkar, då enbart flickor utsätts av denna sexualiserade och religiösa symbol. 
Slöjan är en islamistisk markör som symboliserar såväl religiös underkastelse 
som påtvingad segregering mellan könen, formulerat av män.

Sverigedemokraterna menar att de religiösa uppfattningar som slöjan 
företräder absolut inte har något att skaffa i vår sekulariserade svenska skola.
Således bör den värderingsstyrda slöjan förbjudas för våra barn i Tomelillas 
för- och grundskolor. Ett slöjförbud är en nödvändig signalåtgärd för 
Tomelillas kommuns värderingar ifråga om religiöst förtryck Moderatledda 
Staffanstorps kommun har föredömligt infört slöjförbud i sina för- och 
grundskolor som en del av sin integrationsprocess.

l läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem står följande att läsa 
under rubriken "Skolans uppdrag":

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-
kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 82 forts

”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet. l 
enlighet med grundläggande värden ska skolan också främja interaktion mellan eleverna 
oberoende av könstillhörighet. Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av 
hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors
möjligheter. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och 
livsvillkor.”

Sverigedemokraterna menar att det är inte är möjligt för skolan att ärligt och 
uppriktigt verka för jämställdhet om flickor ska sexualiserat och vi därmed 
tillåter en kyskhetskultur. Att det endast är flickor som begränsas genom 
slöjan är såväl bildligt som uttryckligt en markering att skolan inte är 
jämställd, detta måste vi bestämt verka mot.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 
beslutar:
Att uppdra åt Familjenämnden att införa ett förbud mot värderingsstyrda 
slöjor i Tomelillas grund- och förskolor.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till förvaltningen 
för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Förvaltningen, genom skolchef Johan Holmqvist, lämnar följande 
yttrande:

Motion (2019/20:526) om slöjförbud har nyligen behandlats i Sveriges 
riksdag. Konstitutionsutskottet (KU) behandlade denna och kom fram till 
följande. Det är en självklar utgångspunkt att var och en har en frihet att klä 
sig som han eller hon vill och att en lagstiftning som förbjuder slöja ute i 
samhället eller för barn i viss verksamhet inte bör komma i fråga. Som stöd 
för sitt ställningstagande anförde KU den grundlagsskyddade 
religionsfriheten (2 kap. 1§ första st regeringsformen), Europakonventionens 
9 artikel och förarbeten till diskrimineringslagen.

Förvisso innebär inte motionen till Tomelilla kommunfullmäktige en 
förändrad lagstiftning utan en kommunal regel där visst klädesplagg förbjuds 
i verksamheten. De grundläggande fri- och rättigheterna, givna genom 
grundlag, liksom Europakonvention, ska ändå följas vid kommunal 
normgivning. Utöver lagstiftning och konventioner inleds skolans och 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 82 forts

förskolans läroplan med skrivningar om grundläggande värden där 
utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Vidare, beslut om ordningsregler på de olika skolenheterna 
fattas av rektor, vilka ska utarbetas i medverkan med elever. 
Detta följer av skollagens 5 kap 5 §. Regleringen är tydlig så till vida att ingen 
annan än rektor äger rätt att fatta 
beslut om ordningsregler. Ordningsregler i skolan ska i sin tur inte strida mot 
grundläggande fri- och rättigheter och följa läroplans skrivning om 
grundläggande värden.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några ekonomiska 
konsekvenser.

Barnperspektivet
Barn liksom vuxna ska ha en frihet att klä sig som han eller hon vill.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet har några miljökonsekvenser.

Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Familjenämnden § 25/2020, handlingsid: Ks 2020.804.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 256/2019, handlingsid: Ks 2019.3751.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 256/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens utbildningsutskott § 11/2019:
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

§ 82 forts.

Familjenämnden § 25/2020:
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till familjenämndens förslag till beslut. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Ksau § 83 Dnr KS 2019/187

Svar på motion angående avgifter i skolan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de två första att-satserna i yrkandet 
och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) och Inger Åbonde (S) har den 4 november 2019 
lämnat in motion om avgifter i skolan med följande lydelse: 
 
”Med den nya skollagen från 2011 skärptes reglerna kring avgifter som 
skolan får ta ut från vårdnadshavarna i samband med undervisningen. I lagen 
står det att alla barn ska ha rätt till en avgiftsfri skola men skolan får 
fortfarande ta ut en obetydlig avgift för exempelvis färdbiljett. Trots att snart 
nio år gått sedan lagen trädde i kraft saknas nationella riktlinjer för vad som 
avses med en obetydlig avgift.  
 
Som politiker får vi ständigt rapporter om att det förekommer olika avgifter 
på skolorna i kommunen. Det handlar om allt från frukt som ska ätas på 
sagostunder, till frukost i klassrummet, mat till utflykter om eleverna inte vill 
ha pastasallad, som tydligen är vanligt, och insamlingar till klassresor på 
hårresande summor.  
 
Vad som är en obetydlig avgift är naturligtvis subjektivt och beror dels på hur 
många barn det finns i familjen, vilken inkomst föräldrarna har och om det 
finns en eller två vårdnadshavare till barnet.  
 
När det, som i Tomelilla, saknas gemensamma riktlinjer gällande vad som är 
obetydliga avgifter är risken att olika skolor, och i värsta fall olika klasser på 
samma skola, tolkar begreppet på olika sätt. För att få till en enhetlig syn på 
obetydliga avgifter behöver det finnas gemensamma riktlinjer i Tomelilla 
kommuns skolor.   
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Justerandes sign

§ 83 forts 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen yrkar därför 
 
att det upprättas gemensamma riktlinjer för avgifter i kommunens skolor. 

att ett tak sätts för hur höga avgifter skolan får ta ut av föräldrarna under ett 
läsår 
 
att kommunens skolor står för den mat som eleverna behöver i samband 
med skolutflykter.” 

Förvaltningen, genom biträdande skolchef Ulrika Ahrlin, lämnar 
följande yttrande:

Avgifter i skolan
Skolan ska huvudsakligen vara avgiftsfri. Det är den som driver skolan, 
huvudmannen, som ansvarar för det.    

    
Grundskolan och motsvarande skolformer samt förskoleklassen
Eleverna ska ha tillgång till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men 
det får finnas enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en 
färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum.
Även små kostnader kan vara betungande för hushåll med svag ekonomi om 
de förekommer vid upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det 
när man planerar aktiviteter.

Skolresor och andra aktiviteter
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under 
ett läsår förekomma kostnader, det måste dock vara frivilligt. Avgiften får 
inte vara högre än huvudmannens självkostnad. Skolresor och liknande 
aktiviteter ska vara öppna för alla elever oavsett om de bidragit med en 
frivillig avgift eller inte. Bestämmelserna gäller för förskoleklassen, 
grundskolan och motsvarande skolformer liksom för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.

Prövning
Vid prövning, för att klargöra om eleven har de kunskaper som krävs för ett 
betyg, kan skolan ibland få ta ut en avgift. Det gäller för grundskolan, 
gymnasieskolan, komvux och sfi eller motsvarande utbildning. 

Gemensamma riktlinjer för de kommunala grundskolorna i Tomelilla 
kommun hade ökat likvärdigheten mellan skolorna.
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§ 83 forts

Skolmåltider
 I grundskolan och motsvarande skolformer ska eleverna få skolmat 

utan kostnad.
 I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är det elevens hemkommun 

som bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte.
 En fristående skola får inte ta ut någon avgift om hemkommunen 

redan har betalat för skolmaten i sin ersättning till den fristående 
skolan.

Tomelillas grundskolor serverar mat till samtliga elever vid utflykter. Det 
finns ett begränsat antal rätter att välja mellan som utflyktsmat till exempel 
pastasallad eller hamburgare, val av rätt görs efter utflyktens karaktär, 
geografisk plats och tillagningsmöjligheter, till exempel tillgång till grill.
Att erbjuda maträttsalternativ utöver ett vegetariskt alternativ vid en utflykt 
kräver ytterligare arbetsinsats från både köks- och skolpersonal, ytterligare 
förberedelse av flera olika matvaror samt val av maträtt för varje elev inför 
utflykten (för att inte större mängd mat ska bäras med, vilket skulle öka 
matsvinnet då maten inte kan tas omhand efteråt).

Ekonomiska konsekvenser
Beroende på riktlinjernas utformning gällande avgifter kan det innebära att 
verksamheten får ökade kostnader. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en ökning av 
arbetsuppgifter vilket medför en kostnad. 

Barnperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ökar likvärdigheten för eleverna. 
Tillagning av olika maträtter under utflykter innebär en större valfrihet för 
eleverna.

Miljöperspektivet
Riktlinjer gällande avgifter ger ingen miljöpåverkan.
Ytterligare valmöjligheter för eleverna av utflyktsmat kan innebära ett större 
matsvinn.

Familjenämndens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår familjenämnden att bifalla de två första att-satserna i 
yrkandet och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens 
yttrande.
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§ 83 forts

Beslutsunderlag
Familjenämnden § 26/2020, Ks 2020.805.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 257/2019, Ks 2019.3752.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 122/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 257/2029:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och till familjenämnden för yttrande.

Familjenämndens utbildningsutskott § 12/2020: 
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla de två första att-satserna i yrkandet och anse 
den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens yttrande.

Familjenämnden § 26/2020:
Förvaltningen föreslår familjenämnden att bifalla de två första att-satserna i 
yrkandet och anse den tredje att-satsen besvarad med förvaltningens 
yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till familjenämndens förslag till beslut. 

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 84 Dnr KS 2019/209

Svar på motion angående energibesparing i fastigheter

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med förvaltningens yttrande 
samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan 
hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående 
energibesparing i fastigheter med följande lydelse: 

”Fastigheter står för en betydande del av energianvändningen i samhället. Att 
optimera byggnaderna och deras tekniska installationer för att minska 
energibehovet är en förutsättning för om vi ska lyckas med att minska våra 
CO2 utsläpp. Den minskade energianvändningen ger även positiva 
ekonomiska effekter i form av minskade driftkostnader, ineffektiva 
byggnader innebär att vi betalar för energi som inte behövt använda.

Vi står inför en klimatkris och måste därmed identifiera där vi kan nå störst 
besparing på våra investeringar.

Vi yrkar
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet för att

 identifiera de objekt som utifrån boverkets nyckeltal uppvisar en hög
energianvändning.

 Presentera vilka åtgärder och investeringsvolym som krävs för att 
minska energianvändningen i dessa fastigheter, samt redovisa 
återbetalningstid på nödvändiga investeringen genom verifierad 
minskad energianvändning till investeringsberedningen. ”
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§ 84 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 januari 2020 att överlämna 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnad ställer sig positiv till motionärens förslag till identifikation 
av de fastigheterna med högst energiförbrukning. Vi föreslår att de 5 främsta 
fastigheter med högst energiförbrukning väljs ut och förslag till åtgärder och 
investering tas fram i enlighet med motionärens förslag till 
investeringsberedning. 

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Barnperspektivet
Minskad energianvändning ger en mindre global klimatpåverkan.

Miljöperspektivet
Med energieffektivisering bidrar vi till en minskad energianvändning. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifalla motionen med förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 15/2020, handlingsid: Ks 2020.1061.
Ksau § 21/2020 Motion angående energibesparing i fastigheter, handlingsid: 
Ks 2020.172.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 142/2019:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
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§ 84 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden § 15/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifalla motionen med förvaltningens förslag till yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag 
samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kan 
hanteras inom lokalförsörjningsplanen.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 54 Dnr KS 2017/18

Detaljplan kv. Uttern för samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Kv. Uttern för 
samråd.

Ärendebeskrivning

Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern m. 
fl., vunnit laga kraft 1964-04-28 samt för en mindre del av nordvästra 
planområdet detaljplan för kv. Uttern m. fl., vunnit laga kraft 1982-06-28. I 
gällande stadsplan är byggrätten begränsad av mark som inte får förses med 
byggnad (prickmark). Fastighetsägaren Österlenhem AB har inkommit med 
en begäran om planändring för Uttern 1 för att minska mark som inte får 
förses med byggnad samt ändra användningen i befintliga byggnader till 
bostad för att utöka byggrätten

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder genom 
förtätning inom fastigheten Uttern 1. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 februari 2020, ksau § 
46/2020, att återremittera ärendet till förvaltningen för att arbeta om planen 
så att det blir fler parkeringsplatser inom området samt att barnperspektivet 
ska beaktas mer.

Därefter har planbeskrivningen kompletterats under följande rubriker:
Sociala konsekvenser med en underrubrik Barnperspektiv. 
Planförslag/ Parkering har kompletterats med text att parkering löses inom 
området. 
Förutsättningar/ Parkering har text kortats ned. 
Planbestämmelser har kompletterats med rubrik Utfartsförbud.
Högsta byggnadshöjd har kompletterats med byggnadshöjd 16 meter.
Bostäder och särskilda boendeformer har kompletterats med byggnadshöjd 
16 meter samt förtätning.
Fastighetskonsekvenser har kompletterats med byggnadshöjd 16 meter.
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Plankartan har kompletterats med byggnadshöjd 16 meter och utfartsförbud.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Barnperspektivet i planen innebär att barn erbjuds möjlighet att bo och leva i 
ett grönt och attraktivt bostadsområde med utrymme för lek och rekreation 
samt gångavstånd till skola och förskola. En förtätning av området innebär 
sannolikt mer biltrafik vilket är negativt ur ett barnperspektiv. Området runt 
Lindesborgsskolan är redan belastat med mycket trafik på morgonen och 
eftermiddagen. För att minska trängseln har planförslaget kompletterats med 
parkering inom området.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte påverka kommunens miljömål.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Kv. Uttern för 
samråd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2020, handlingsid: Ks 2020.593.
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2020.790.
Plankarta, Kv Uttern – rev 2020-02-19, handlingsid: Ks 2020.792.
Planbeskrivning, Kv Uttern – rev 2020-02-19, handlingsid: Ks 2020.791.
Behovsbedömning – Kv Uttern, handlingsid: Ks 2020.477.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 46/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för att arbeta om planen så att det blir fler parkeringsplatser 
inom området samt att barnperspektivet ska beaktas mer.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras.  
 
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas 
inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen kan gå 
direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om samrådskretsen 
godkänner planförslaget. 

Standardförfarande  Begränsat förfarande 
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Handlingar  

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning av miljöbedömning 

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla 
kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern m. fl., 
vunnit laga kraft 1964-04-28 samt för en mindre del av nordvästra planområdet 
detaljplan för kv. Uttern m. fl., vunnit laga kraft 1982-06-28. I gällande stadsplan är 
byggrätten begränsad av mark som inte får förses med byggnad (prickmark). 
Fastighetsägaren Österlenhem AB har inkommit med en begäran om planändring för 
Uttern 1 för att minska mark som inte får förses med byggnad samt ändra 
användningen i befintliga byggnader till bostad för att utöka byggrätten.  

Syfte 

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder genom förtätning inom 
fastigheten Uttern 1.  

Huvuddrag 

För att möjliggöra för Österlenhem att bygga ut och förtäta bebyggelsen inom 
fastigheten Uttern 1 föreslår den nya detaljplanen att planbestämmelse för mark som 
inte får förses med byggnad (prickmark) minskas samt att användningen BSr och BV 
ändras till Bostäder (B). Byggrätten kommer därmed ökas. Byggnadshöjden ändras 
från idag gällande en våning för bostadshus och sätts till 9 meter inom hela 
planområdet. För att möjliggöra för LSS-boende och äldreboende kommer 
användning Vård (D) med precisering Särskilda boendeformer läggas till plankartan.  
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Plandata 

Läge  

Området som den nya detaljplanen omfattar ligger i sydvästra delen av Tomelilla 
tätort och gränsar till Villagatan i öster, Lindesborgsvägen i söder och Ingenjörsgatan 
i nordväst.  

 

 
Den blå markeringen visar området som detaljplanen avser. 

Areal 

Området som den nya detaljplanen avser omfattar fastigheten Uttern 1 och har en 
area på cirka 28 000 m2.  

Markägoförhållanden 

Fastigheten Uttern 1 ägs av Österlenhem AB.  

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern 
m. fl., (S 53) vunnit laga kraft 1964-04-28. För aktuellt område som planområdet 
avser är användningen bostadsändamål, värmecentral, tvättstuga eller dylikt samt 
garageändamål. Bostäderna ska vara sammanbyggda hus, radhus eller kedjehus och 
får högst vara en våning. Garageändamålen har en högsta tillåtna byggnadshöjd på tre 
meter. Byggrätten är begränsad av mark som inte får förses med byggnad.  
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Gällande detaljplan för kv. Uttern m. fl. (S 53), vunnit laga kraft 1964-04-28.  

För en mindre del av nordvästra planområdet gäller detaljplan Kv. Uttern m. fl., 
vunnit laga kraft 1982-06-28. Gällande bestämmelser för planområdet är bostäder i 
form av radhus med en våning och garagebyggnader på högst tre meter. Byggrätten 
regleras med kors- och prickmark med innebörd att mark endast får bebyggas med 
garage, uthus eller dylika mindre gårdsbyggnader respektive att marken inte får 
bebyggas.  

 

 
Detaljplan Kv. Uttern m. flera (S 87), vunnit laga kraft 1982-06-28.  

 

  

921



Samrådshandling 
2020-01-28 

6(16) 

 

 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick 2040 är planområdet inte utpekat för något särskilt 
ändamål. Enligt översiktsplanen ska hållbarhet och den offentliga närmiljöns 
användbarhet ligga i fokus vid planering av nya detaljplaner. Ny bebyggelse ska 
planeras och goda möjligheter ges för invånare att ta del av centrumaktiviteter och 
kollektivtrafik. Kommunen anser att det finns goda möjligheter för förtätning i 
centralorten då det finns tillgång till utbyggda gång- och cykelnät och närhet till tåg- 
och busstation vilket underlättar ett hållbart resande.   
Den planerade bebyggelsen ligger i kommunens centralort på ett fördelaktigt avstånd 
till handel på Torget och möjlighet till pendling med kollektivtrafik från Tomelilla 
station.  
 
Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.   

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet visar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad 
avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för kulturmiljövården får i 
enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen.   
 

Bostadsförsörjningsstrategi   
 
Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) en bostadsförsörjningsstrategi för 
Tomelilla kommun 2025 med utblick 2040. Inriktningsmål för 
bostadsförsörjningsstrategin är att öka bostadsbyggandet i kommunen, vara ett 
attraktivt val på bostadsmarknaden samt att tillsammans med marknaden planera för 
och erbjuda hållbara och attraktiva boendemiljöer. God samverkan mellan Tomelilla 
kommun, Österlenhem, och andra externa aktörer ska säkerställa de bosociala 
gruppernas bostadsbehov. 
 
Planområdet omnämns inte i bostadsförsörjningsstrategin, men planändringar 
medger att fler bostäder kan byggas.  

 

VA-plan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2019-09-20 VA-plan för Tomelilla kommun. Den 
ska fungera som ett kommunövergripande planeringsverktyg med syftet att få en 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar VA-försörjning i hela kommunen. Målet 
med planen är att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.  

Miljömål 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014 - 2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är densamma som de regionala miljömålen. 
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Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 2015 
- 2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen.  

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01 (§ 56) att ge samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan, alternativt ändring av befintlig 
detaljplan.  

Förutsättningar 

Byggnader 

Bebyggelsen inom fastigheten Uttern 1 som planområdet avser består av nio 
radhuslängor i ett plan och sex garagebyggnader. Fyra av radhuslängorna ligger 
placerade längs med Ingengörsgatan och Villagatan. De två största huslängorna ligger 
placerade parallellt mot varandra med husens kortsidor ut mot Lindesborgsvägen i 
södra delen av planområdet. Byggnaderna har en enhetlig karaktär med rött tegel och 
röda takpannor. Uteplatserna ramas in av orange staket och ett mindre förråd.  

 

Radhusbebyggelse och grönytor 
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Radhus utmed Villagatan 

Tre av garagebyggnaderna är placerade längs planområdets västra sida, två vid 
planområdets östra del samt en länga i planområdets södra del.  

 

Garagebyggnader 

Natur och rekreation 

Grönytor och alléer 

Vegetationen inom planområdet består till större del av större gräsmattor som finns 
placerade mellan byggnader förutom en pilallé och några buskage. Pileallén ligger 
placerad i sydvästra hörnet av planområdet vid korsningen mellan Lindesborgsvägen 
och Ingenjörsgatan.  
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Parker, lekplatser och rekreation 

Inom fastigheten Uttern 1 finns det en lekplats och större grönytor som kan 
användas för lek och rekreation. Planområdet ligger ungefär 400 meter från Tomelilla 
stadspark som ger goda förutsättningar för rekreation. I planområdets direkta närhet 
ligger en mindre park som ger möjlighet till lek och rekreation.  

 
 

925



Samrådshandling 
2020-01-28 

10(16) 

 

 

 

Kulturmiljö 

Den del av kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i 
”Ortsrapport Tomelilla”. 
 
Inga byggnader inom planområdet är av intresse för kulturmiljöprogrammet. I 
planområdets direkta närhet finns ett kvarter utpekat med kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna är belägna öster om planområdet 
och markerade med grön färg på kartan, vilket innebär generella krav på varsamhet 
vid lovgivning och planläggning. Byggnadernas kulturhistoriska värde bedöms inte 
påverkas av planförslaget.  

 
 Planområdet ryms inom orange markering.  

Landskapskaraktär 

Planområdet ligger i detaljplanerad tätortsbebyggelse. 
 
I planområdets södra del längs Lindesborgsvägen finns hamlade pilträd som visar på 
spår av en pilerad av kulturhistoriskt värde. Pilträdsrader är något som är starkt 
förknippat med Skånes utpräglade slättlandskap. Allén bidrar till biologisk mångfald 
då träden ger upphov till många viktiga småmiljöer. Dessa för bebyggelsemiljön 
värdefulla pilträd skyddas med biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). 
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Fornlämningar 

Planområdet omfattar inga kända fornlämningar. Skulle fornlämning påträffas vid 
markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 
10 § kulturmiljölagen. 

Riksintressen 

Planområdet och dess närhet berörs inte av riksintresse.  

Offentlig och kommersiell service 

Mataffär/apotek/skolor m.m. 

Inom planområdet finns det ingen offentlig eller kommersiell service.  
Planområdet är beläget ca en km sydväst om Torget i centrala Tomelilla där ett bra 
utbud finns av offentlig och kommersiell service, så som matbutik, apotek och 
vårdcentral. I omedelbar närhet till planområdet ligger Lindesborgsskolan som är 
kommunens största skola för årskurs F – 6 och cirka 300 meter från planområdet 
ligger Ängens förskola.  

Gator och trafik 

Bil-, cykel- och gångtrafik 

Planområdet angränsar till Villagatan i öster, Lindesborgsvägen i söder samt 
Ingenjörsgatan i norr och väster. Kring planområdet finns det god tillgänglighet till 
upplysta gång- och cykelvägar. Mellan bebyggelsen inom planområdet finns det 
grusbelagda gångvägar.  

Kollektivtrafik 

Tillgången till kollektivtrafik ses som god då planområdet ligger drygt en kilometer 
från Tomelilla station med avgång för tåg, regionbussar och Skåneexpressen. 
Tomelilla station är tillgänglig till fots, med cykel samt med bil. Hållplats Tomelilla 
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Gränsgatan för Skåneexpressen mot Ystad - Kristianstad samt regionbuss 337 ligger ca 
200 meter väster om planområdet.  

 
Parkering 

Inom planområdet finns det sex garage med plats för bil och parkeringsmöjligheter 
längs intilliggande gator.  

Hydrologiska förhållanden 

Dagvatten 

Fastigheten är ansluten till det kommunala dagvattennätet.  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp  

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten. För att kunna hantera vattenmängder inom planområdet bör lokalt 
omhändertagande av dagvattnet underlättas. Området består till viss del av grönytor 
som med fördel kan användas för dagvattenhantering genom sin naturliga 
genomsläpplighet.  

El 

Planområdet ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för eldistribution.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter. 

Optokabel  

Inom planområdet finns optokabel till samtliga bostäder.  

Fjärrvärme  

Fjärrvärme finns anslutet till planområdet genom ledningsrätt till förmån för 
Slakteriet 48 (FRM-akt: 1270 - 847.1).  

Planförslag 

Bebyggelse 

Bostäder och särskilda boendeformer.  

Ny detaljplan föreslår att hela planområdet planläggs med Bostäder(B) med högsta 
byggnadshöjd på 9 respektive 16 meter för att möjliggöra förtätning med hög 
bebyggelse i områdets centrala del. Byggrätten regleras av prickmark och en högsta 
byggnadsarea i procent som sätts till 40 % per fastighetsarea. För att möjliggöra för 
äldreboende och LSS-bostäder kompletteras användning Bostad (B) med användning 
Vård (D) med precisering Särskilda boendeformer (LSS-boende och äldreboende) för att 
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säkerställa att boendeformerna inkluderande personalutrymme och 
gemensamhetslokaler är planenliga oavsett grad av vård.  

Natur och rekreation 

Ny detaljplan för planområdet planläggs med bestämmelse för bebyggandets 
omfattning genom att ange högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea. 
Detta kan leda till att andelen grönytor och möjlighet till rekreation bevaras inom 
planområdet. Marklov kommer krävas för fällning av träd inom befintlig pileallé 
vilket bidrar till att en del av grönstrukturen kan bevaras.   

Fjärrvärme  

Ledningsrätt (FRM-akt 1270 - 847.1) till förmån för Slakteriet 48 skyddas med ett u-
område för allmännyttiga underjordiska ledningar.  

Gator och trafik 

Bil-, cykel- och gångtrafik 

Planområdet har god anslutning till kringliggande gång- och cykelväg och bedöms 
inte påverkas av planförslaget.  

Parkering 

Förtätning av planområdet kan innebära en ökning av antalet bilar till följd av 
tillkommande nya bostäder. I bestämmelsen bostäder ingår parkering och garage som 
komplementbyggnad. Då området på intilliggande gator är belastat av trafik för 
hämtning och lämning av barn till förskola och skola i direkt anslutning till 
planområdet bör parkeringsbehovet lösas inom området. 
 

  

Planbestämmelser 

Användning av kvartersmark 

 
B Bostäder, D1 Särskilda boendeformer 

Planbestämmelse för Bostäder (B) kommer planläggas för hela planområdet. 
Förutom boende i olika former möjliggör bestämmelsen för tillhörande komplement 
så som tvättstuga, förråd, sophus, parkering och garage. För att möjliggöra för LSS-
boende och äldrebostäder kompletteras planbestämmelse Bostäder med användning 
Vård (D) med precisering Särskilda boendeformer (LSS-boende och äldreboende) för att 
säkerställa att de särskilda boendeformerna inkluderande personalutrymme och 
gemensamhetsutrymme blir planenliga oavsett grad av vård.  

Bostäder (PBL 4 kap 5 § 3) 

 

Särskilda boendeformer (LSS-boende och 
äldreboende) (PBL 4 kap 5 § 3)  

B 

D1 
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Högsta byggnadshöjd  

 
För att reglera höjden på byggnader inom planområdet kommer bestämmelse för 
högsta tillåtna byggnadshöjd läggas till plankartan. Byggnadshöjd avser avståndet 
mellan markens medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan med 45 
graders lutning inåt byggnaden som berör byggnadens tak. Inom planområdet sätts 
högsta byggnadshöjd till 9 respektive 16 meter.  
 

Högsta byggnadshöjd i meter. 
(PBL 4 kap 11 § punkt 1, 16 § 1) 

Utnyttjandegrad  

 
För att reglera byggrätten inom planområdet kommer bestämmelse om 
utnyttjandegrad läggas till plankartan. Inom planområdet sätts högsta utnyttjandegrad 
i byggnadsarea per fastighetsarea till 40 %.  

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per 
fastighetsarea. (PBL 4 kap 11§).  

Utfart 

För att begränsa biltrafiken vid planområdets östra sida planläggs utfartsförbud vid 
områdets nordöstra och sydöstra hörn. 

Körbar förbindelse får inte anordnas. (PBL 4 kap 9 §) 

 

Begränsning av markens bebyggande 

För att reglera byggrätten inom planområdet kommer prickmark med innebörd att 
marken inte får bebyggas läggas till plankartan.  

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § 1) 

Administrativa bestämmelser  

Markreservat  

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar planläggs med ett u- område 
för att skydda befintlig fjärrvärmeledning. (PBL 4 kap 6§)  

Ändrad lovplikt  

Marklov kommer krävs för trädfällning inom befintlig pileallé. (PBL 4 kap 15§ 3) 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft.  
(PBL 4 kap 21 §) 

e1  
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Konsekvenser 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen bedömer 
att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen. 

Miljökonsekvenser 

Då detaljplanen möjliggör förtätning inom ett redan exploaterat bostadsområde 
kommer jordbruksmark och dess naturvärden att bevaras. Detta ses som positivt ur 
ett planeringsperspektiv då en hållbar stadsutveckling främjas genom att minska 
inverkan på kommunens miljömässiga värden. Tomelilla station och busshållplatsen 
Tomelilla Gränsgatan ligger inom gång- och cykelavstånd från planområdet vilket ökar 
möjligheterna för boende i området att välja miljövänliga resor.   

Sociala konsekvenser 

Planområdets närhet till centrum med handel och pendlingsmöjligheter stärker ett 
socialt perspektiv för området då nämnda faktorer har positiv inverkan på invånarnas 
vardagsliv. Vid förtätning av planområdet ökar närheten till grannar och möjligheten 
till social kontakt vilket i sin tur kan skapa trygghet och gemenskap.  

Barnperspektivet  
Planen föreslår förtätning med bostäder inom ett barnvänligt och grönt 
bostadsområde med gångavstånd till skola, förskola och rekreation med en positiv 
effekt på barns utbildning, sociala kontakter samt fysiska och psykiska välmående. Ny 
bebyggelse inom planområdet främjar barnfamiljers möjlighet till boende i en 
attraktiv miljö med god tillgång till service och handel i Tomelilla tätort. Då det inom 
planområdet möjliggörs för LSS-boende kan barnfamiljer i behov av vård och 
omsorg skapa sig en välfungerande vardag inom ramen för gällande lagstiftning.  
 
Barnperspektivet har beaktats i planförslaget genom ovan nämnda resonemang. 
Planförslaget berör därmed artikel 6, 23, 27 och 31 i Barnkonventionen. 

Fastighetskonsekvenser 

Den nya detaljplanen ökar byggrätten inom fastigheten Uttern 1 för att möjliggöra en 
förtätning av planområdet. Byggnadshöjden ökas till 9 respektive 16 meter vilket kan 
leda till att ny bebyggelse kan skugga befintliga byggnader då höjd och täthet ökar 
inom området. För kringliggande bebyggelse antas konsekvenserna bli något mindre 
då området redan består av tät bebyggelse.  

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet 
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med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd mars 2020 

Granskning maj 2020 

Antagande juli 2020 

Laga kraft augusti 2020 

 
Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägare 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.  

Inga fastighetsrättsliga åtgärder krävs för ett genomförande av planen.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagande av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med 
bygglov för åtgärder inom planområdet. Inga kommunala kostnader beräknas uppstå 
vid genomförandet av detaljplanen. 

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren står för eventuella kostnader av planen.  

Medverkande tjänstemän  

Terese Bruhn  Ingrid Järnefelt  

Planarkitekt  Plan och byggchef 
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Behovsbedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 11 § miljöbalken ska kommunen göra en miljö-
bedömning för alla detaljplaner och program som kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan. För planer och program som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Behovsbedömning är den analys som kommunen gör 
för att ta ställning till om en MKB behöver göras för en plan/ett program eller inte. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Platsens förutsättningar 

Syftet med ny detaljplan för Kv. Uttern är att möjliggöra för fler bostäder genom förtätning inom 
fastigheten Uttern 1.  
 
Området omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern m. fl. (S53), vunnit laga 
kraft 1964-04-28. Detaljplanen anger planbestämmelse för bostadsändamål med sammanbyggda 
hus, radhus eller kedjehus med en våning. Mark som markerats med punktprickar får inte be-
byggas. På mark markerat med korsmark får uthus och dylikt uppföras. För en mindre del av 
nordvästra planområdet gäller detaljplan för kv. Uttern m. fl. (S87), vunnit laga kraft 1982-06-28. 
Gällande bestämmelser för planområdet är bostäder i form av radhus med en våning och garage-
byggnader på högst tre meter. Byggrätten regleras med kors- och prickmark med innebörd att 
mark endast får bebyggas med garage, uthus eller dylika mindre gårdsbyggnader respektive att 
marken inte får bebyggas.  
 
Planområdet ligger i området Lindesborg i sydvästra Tomelilla och består av radhusbyggnader, 
garage, lekplats och stora grönytor. Vid sydvästra hörnet av korsningen Ingenjörsgatan och Lin-
desborgsvägen finns en pileallé som berörs av biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken 
(1998:808). I övrigt finns inte någon form av riksintresse eller kulturmiljöstråk i planområdets 
närhet. Det finns god tillgång till service, handel inom en kilometer från planområdet. I planom-
rådets direkta närhet finns både förskola och skola. Goda pendlingsmöjligheter finns från Tome-

lilla station med tåg och buss till bland annat Ystad, Kristianstad, Simrishamn och Malmö.  

Planens styrande egenskaper och planens tänkbara effekter 

Ny detaljplan för Kv. Uttern anger planbestämmelse för bostad med högsta byggnadshöjd på 9 
meter. Byggrätten ökas genom att all planlagd korsmark tas bort från plankartan och prickmark 
begränsas till planområdets ytterkant. Byggrätten kommer även regleras med att högsta byggnads-
area sätts till 40 % av fastighetsarean och läggs till plankartan. Genom att öka byggrätten kommer 
en förtätning inom fastigheten vara möjlig.  

 
Största effekt av den nya detaljplanen för Kv. Uttern 1 kommer vara förtätningen av plan-
området. Möjliga effekter kan vara aktivitet från fler boende samt ökad bil- och cykeltra-
fik. Ny bebyggelse inom planområdet kan komma att skugga befintliga byggnader men be-

döms som ett mindre ingrepp då nya byggnader kan placeras med hänsyn till befintlig struktur. 
Ökad bebyggelse kan påverka områdets naturliga dagvattenhanteringen då nya byggnaderna upp-
förs på gräsytor.  
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Andra tänkbara effekter av en förtätning bedöms vara ökad aktivitet i och kring utemiljön och på 
de sociala ytorna mellan husen. Detta kan leda till att kontakter byggs mellan boende och ett soci-
alt nätverk utvecklas med följd att trygghet och gemenskap uppstår.  
 
Effekter för kringliggande bebyggelse bedöms vara ökad trafik och aktivitet då planområdet ut-
vecklas och exploateras med ny bebyggelse och fler bostäder. Planområdet består idag av ett fler-
tal radhus med befintlig infrastruktur och en genomströmning av boende vilket gör att störningar 
från ny bebyggelse ses som mindre påtagliga.   

Sammanvägd bedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen bedöms innebära på miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sam-
manfattats ovan. Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär be-
tydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och en MKB behöver 

därför inte upprättas för ändring av detaljplan för Kv. Uttern. 
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Checklista 

Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för den sammanvägda bedömningen av om 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

 Påverkan Ingen el-
ler liten 

påverkan 

Kommentarer 

Naturvård & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden   X  

Strandskydd   X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

Effekter på miljön 

Mark   X  

Luft och klimat   X  

Vatten   X  

Vegetation   X  

Djurliv   X  

Stadsbild   X  

Hälsa & säkerhet 

Väg- och tågbuller   X  

Övrigt buller  X  

Föroreningar, luft  X  

Föroreningar, mark  X  

Föroreningar, vatten  X  

Risk och säkerhet   X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vatten-
drag 

  X  

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  

Hälsa & säkerhet 

Krav på skyddsavstånd till be-
fintliga verksamheter 

 X  

Skuggor  X  

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vat-
ten 

 X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning   X  

Naturresurser   X  

Rekreation   X  

Kulturmiljö   X  

Fornlämningar   X  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
änd-
ring 

Kommentarer 

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstemän 

 
 
 

 
Terese Bruhn  Ingrid Järnefelt   

Planarkitekt  Plan- och byggchef 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 februari 2020

Justerandes sign

Ksau § 46 Dnr KS 2017/18

Detaljplan för Kv. Uttern - Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för att arbeta om planen så att det blir fler parkeringsplatser 
inom området samt att barnperspektivet ska beaktas mer.

Ärendebeskrivning
Planområdet omfattas av förslag till ändring av stadsplanen för kv. Uttern m. 
fl., vunnit laga kraft 1964-04-28 samt för en mindre del av nordvästra 
planområdet detaljplan för kv. Uttern m. fl., vunnit laga kraft 1982-06-28. I 
gällande stadsplan är byggrätten begränsad av mark som inte får förses med 
byggnad (prickmark). Fastighetsägaren Österlenhem AB har inkommit med 
en begäran om planändring för Uttern 1 för att minska mark som inte får 
förses med byggnad samt ändra användningen i befintliga byggnader till 
bostad för att utöka byggrätten

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för fler bostäder genom 
förtätning inom fastigheten Uttern 1. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet kommer inte påverka barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet kommer inte påverka kommunens miljömål.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Kv. Uttern för samråd.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 februari 2020

Justerandes sign

§ 46 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid, Ks 2020.474.
Samrådshandling – Plankarta - Kv. Uttern, handlingsid: Ks 2020.475.
Samrådshandling - Planbeskrivning Kv. Uttern, handlingsid: Ks 2020.476.
Samrådshandling – Behovsbedömning - Kv. Uttern, handlingsid: Ks 
2020.477.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 30/2017:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag, på 
fastighetsägarens bekostnad, att för prövning utarbeta förslag till ny 
detaljplan, alternativt ändring av detaljplan. Planens prioritet är hög, prioritet 
A.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förtydliga att förtätning även 
kan innebära att bygga på höjden.

Kommunstyrelsen § 56/2017:
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag, på 
fastighetsägarens bekostnad, att för prövning utarbeta förslag till ny 
detaljplan, alternativt ändring av detaljplan. Planens prioritet är hög, prioritet 
A.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta återremittera ärendet 
till förvaltningen för att arbeta om planen så att det blir fler parkeringsplatser 
inom området samt att barnperspektivet ska beaktas mer.

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

Beslutet skickas till:
Plan- och bygglovschef Ingrid Järnefelt
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 67 Dnr KS 2019/105

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 4:e 
kvartalet 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
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. 
Beslut från 2018-07-02. Verkställt 2019-10-01. Väntetid från första 
erbjudandet till verkställt 330 dagar.

Tidigare redovisning. Totalt nio beslut enligt 9§p.9 LSS har inte kunnat 
verkställas inom 90 dagar och har därför rapporterats till IVO under 2019. 
Väntetiden har som längst varit 544 dagar, drygt 18 månader. Orsaken till 
väntetiderna har varit resursbrist och väntan på det nya LSS boendet 
Stafetten. Sex kvinnor och tre män har rapporterats. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 67 forts.

1. Beslut från 2017-05-05.  Beslutet verkställdes efter 223 dagar. 
2. Beslut från 2017-08-24. Beslutet verkställdes efter 279 dagar.
3. Beslut från 2017-11-18.  Beslutet verkställdes efter 544 dagar.  
4. Beslut från 2018-04-13. Beslutet verkställdes efter 384 dagar.
5. Beslut från 2018-05-29. Beslutet verkställdes efter 352 dagar.
6. Beslut från 2018-06-25. Beslutet verkställdes efter 275 dagar. 
7. Beslut från 2018-07-02. Beslutet verkställdes efter 103 dagar.  
8. Beslut från 2018-07-17. Beslutet verkställdes efter 303 dagar.
9. Beslut från 2018- 08-29. Verkställt 2019-09-01. Väntetid 180 dagar.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 12/2020, handlingsid: Ks 2020.425.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 12/2020: Vård och omsorgsnämnden beslutar 
överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 68 Dnr KS 2019/106

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 4:e kvartalet 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
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 2019 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats till IVO som ej 
verkställda. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 14/2020, handlingsid: Von 2020.426.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 68 forts.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 14:2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 69 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden

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

Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag den 31 januari 2020, § 6, från 

Samhällsbyggnadsnämnden – Riktlinje för försköningsbidrag.
2. Protokoll den 31 januari 2020, §§ 1-12 från 

Samhällsbyggnadsnämnden.
3. Protokoll 30 januari 2020, §§ 1-16 från Vård och omsorgsnämnden.
4. Protokollsutdrag den 30 januari 2020, § 8 från Vård och 

omsorgsnämnden – Budget 2020 – Vård och omsorg.
5. Protokoll den 31 januari 2020 , §§ 1-17, från Familjenämnden.
6. Protokoll nr 1-2020 fört vid styrelsemöte med Österlenhem AB den 

23 januari 2020.
7. Protokoll nr 1-2020 fört vid styrelsemöte med Tomelilla 

Industriaktiebolag den 23 januari 2020.
8. Verksamhetsberättelse för Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
9. Årsredovisning för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

räkenskapsåret 2019-01-01 -2019-12-31.
10. Protokollsutdrag den 2020-02-03, § 3, från direktionen Ystad-

Österlenregionsens miljöförbund – Årsredovisning och 
verksamhetsberättelse 2019.

11. Protokollsutdrag den 2020-01-17, § 3, från arbetsutskottet Sydöstra 
Skånes Räddningstjänst – Ombyggnation av Simrishamns 
brandstation.

12. Protokollsutdrag den 2020-01-27, § 4, från Sydöstra Skånes 
Räddningstjänst – Ombyggnation av Simrishamns brandstation.

13. Protokollsutdrag den 2020-02-03, § 6, från Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund – Samverkansavtal med gemensam alkoholenhet.

14. Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund -Kommunal 
författningssamling Nr D 09:2.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 mars 2020

Justerandes sign

§ 69 forts.

15. Samverkansavtal mellan Ystad-Österlenregionens miljöförbund och 
Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner om gemensam 
tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

16. Protokollsutdrag från Vård och omsorgsnämnden den 30 januari 
2020, § 7 – Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagande om 
tidigare fattade beslut.

17. Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden den 5 februari 2020, § 17 – 
Ändring av delegeringsregler.

18. Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 januari 2020, 
§§ 22-31.

19. Meddelande den 31 januari 2020 från Sveriges Kommuner, och 
Regioner, – Meddelande från styrelsen nr 3/2020 - Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg 
– teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

20. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 11 från Byggnadsnämnden – 
Redovisning internkontroll 2019.

21. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 12 från Byggnadsnämnden – 
Redovisning måluppfyllelse 2019.

22. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 13 från Byggnadsnämnden – 
Revidering av internkontroll 2020.

23. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 14 från Byggnadsnämnden – 
verksamhetsplan 2020.

24. Protokollsutdrag den 5 februari 2020, § 15 från Byggnadsnämnden – 
Byggnadsnämndens internbudget 2020.

25. Protokoll den 12 februari 2020, §§ 32-49, från Kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

26. Protokoll den 13 februari 2020, §§ 11-17, från Vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunkansliet, handlingsid: Ks 2020.759.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 mars 2020

Justerandes sign

Ksau § 85 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau 18 mars 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll den 20 februari 2020 §§ 4-11 från Revisorerna.
2. Protokoll den 25 februari 2020 § 9 från Kultur- och fritidsnämnden.
3. Protokoll den 27 februari 2020 § 9-13 från Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

Överförmyndarnämnd.
4. Protokoll den 25 februari 2020, §§ 10-15 från Kultur- och 

fritidsnämnden.
5. Protokoll den 26 februari 2020, §§ 17-37 från Kommunstyrelsen.
6. Protokoll den 28 februari 2020, §§ 18-36 från Familjenämnden.
7. Protokoll den 28 februari 2020, §§ 13-19 från 

Samhällsbyggnadsnämnden.
8. Protokoll den 27 februari 2020, §§ 17-25 från Vård och 

omsorgsnämnden.
9. Protokoll den 4 mars 2020, §§ 50-70 från Kommunstyrelsens 

arbetsutskott.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslienheten, handlingsid: Ks 2020.1062.
_________

    

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
1 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 95 Dnr KS 2020/2

Redovisning av anmälningsärenden ksau 1 april 2020

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

Ärendebeskrivning
1.Protokoll 17 januari 2020 från Central Samverkansgrupp. 
2.Protokoll nr 2-2020 den 5 mars 2020 från Österlenhem AB.
3.Protokoll nr 2-2020 den 5 mars 2020 från Tomelilla Industriaktiebolag.
4.Protokoll den 3 mars 2020 från Sydöstra Skånes Räddningstjänst 

medlemskommuner.
5.Protokoll den 12 mars 2020 från Vård och omsorgsnämndens 

arbetsutskott §§ 18-26.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslienheten, handlingsid: Ks 2020.1062.  
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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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:

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

Tomelilla den 11 mars 2020 Dnr KS 2020/3

Kommunstyrelsen

Redovisning av delegeringsbeslut kommunstyrelsen 
den 15 april 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Anmälan av delegeringsbeslut för kommundirektör m.fl.

t o m december 2019.
Underteckna avtal 
samt underteckna 
andra handlingar och 
skrivelser såsom 
Tomelilla kommuns 
firmatecknare

Återrapportering av 2019 års statsbidrag 
för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

” Samarbetsavtal Sydostleden – 
Sydkustleden 2020-2025

” Avtal med Röda Korsets Tomelillakrets 
om fadderboende av ensamkommande 
barn i asyl som fyllt 18 år

2. Anmälan av delegeringsbeslut för kommundirektör m.fl. till och 
med februari 2020

Underteckna avtal 
samt underteckna 
andra handlingar 
och skrivelser 
såsom Tomelilla 
kommuns 

Fullmakt för ombud i Socialstyrelsens e-
tjänst för statsbidrag.
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firmatecknare
” Överlåtelseavtal med Teleservice 

Bredband Skåne AB, tomrör
” Samförläggningsarbete Kalkyl med E ON 

Energi-distribution
” Medfinansieringsteknik Mobilitet på tvärs, 

Interreg
” Avsiktsförklaring genomförande av 

tekniska pilottester 2020, Inera
” Tilläggsavtal till överlåtelseavtal med 

Teleservice Bredband Skåne AB betr. 
tomrör

” Evenemangs- och marknadsförings-avtal 
med Barnens dag om Barnens-dags firande 
på Tosselilla

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 11 mars 2020.

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent
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