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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 25 maj 2020 Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsen

Dialoger och informationsärenden kommunstyrelsen 
den 3 juni 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Kommunchef Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor
2. Presentation av Tomelilla Direkt, enhetschef Pamela Lindqvist

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 25 maj 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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Övergripande verksamhetsplan 2020 - 
kommunledningskontoret

Vad är vårt uppdrag?
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har det operativa 
ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering, genomförande och uppföljning av 
kommunens ekonomi och verksamheter. Direkt under kommunstyrelsen lyder den kommunala 
verksamhetsorganisationen.

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

Omvärldsbevakning
Under vårvintern 2020 har världen drabbats av en omfattande pandemi, orsakad av ett virus. En 
kris som drabbar hela samhället och ger långtgående effekter för många år framöver. Hur 
Tomelilla kommun, dess näringsliv och invånare påverkas är något som behöver beaktas i 
kommande verksamhetsplaner, både på övergripande nivå och på enhetsnivå. Effekterna behöver 
analyseras och åtgärder behöver sättas in där behov finns.

Utmaningar enligt 
omvärldsanalysen

Effekt för oss

Agera klimat- och miljösmart Anpassa verksamheterna för att hantera klimat- och 
miljöpåverkan på ett långsiktigt sätt.

Skapa framgångsrik samverkan för 
en stark region

Förstärkt samarbete mellan SÖSK-kommunerna genom 
den nya ledningsplanen.

Bygga framtidens samhälle Ständig utveckling av verksamheterna där 
stödfunktionerna har en viktig roll för att kunna säkerställa 
ett utbud av tjänster av god kvalitet.
Ändrad lagstiftning kräver resurser för anpassning.

Ta det digitala språnget Nya arbetssätt och system. Effektivisering av 
verksamheten och högre krav.

Attrahera rätt kompetens och ge 
förutsättningar för utbildning

Ge förutsättningar för större flexibilitet både för 
arbetstagare och arbetsgivare.
Krav på kontinuitet i verksamheterna om ledare och 
medarbetare byts ut.
Ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i syfte att minska 
psykisk ohälsa.

Öka kreativitet, innovation och 
entreprenörskap

Skapa mötesplatser för dialog med näringsliv, invånare 
och besökare.
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Nulägesanalys
Styrkor Möjligheter
Erfarenhet och bred kompetens Digitalisering
Vilja och ambition Stort förtroende gör att vi kan påverka och leda
Samlad funktion Ökad samverkan med SÖSK och andra 

kommuner
Självgående Förändringsvilja

Tillitsbaserad styrning

Svagheter Hot (risk)
Brist i samverkan Kompetensförsörjning
Otydlighet i uppdrag, kan ge orimliga krav och 
förväntningar

Otydliga uppdrag och krav kan ge 
kvalitetsbrister

Sårbarhet vid frånvaro Högt och snabbt förändringstryck
Starkt beroende av andras leverans Hantering av ärende och dokument, andra 

system än Evolution används

Vad vill vi uppnå?
Kommunledningskontoret ska vara tillgängliga, professionella och bidra till att uppnå politiskt 
ställda mål så kostnadseffektivt som möjligt. Som stödfunktion till både den politiska 
organisationen och till förvaltningen ska delaktighet, samverkan och stöd vara viktiga 
komponenter för att bidra till kommunens utveckling och attraktivitet både som arbetsgivare och 
plats.

Genom att vara professionella, trovärdiga och transparenta utarbetar vi rutiner och digitalt stöd 
som underlättar för verksamheterna att bedriva sitt arbete på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Vi 
säkerställer kunskap genom kompetensutveckling och utbildningar till hela förvaltningen och den 
politiska organisationen inom viktiga ansvarsområde som kommunledningskontoret ansvarar för.

Vad behöver vi göra?
Det är viktigt vid införandet av nya system och arbetssätt att vara flexibla och anpassningsbara 
utifrån omvärlden och dess förändringar. Resurser behöver fördelas där de gör störst nytta 
utifrån behov som finns.
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Mål Aktivitet Ansvarig När ska 
det vara 
klart?

Hållbar utveckling
Tomelilla tillvaratar och 
tillgängliggör 
digitaliseringens 
möjligheter.

Driftsätta nya e-
tjänsteplattformen

Digitaliserings-
avdelning

2020

Införande av 
flextidshanteringssystem, Visma 
P-mobil

HR-avdelning 2020

Skarp driftsättning av 
systemstöd, Hypergene och 
Qlik Sense

Ekonomiavdelning 2020

Upphandling av ekonomisystem Ekonomiavdelning 2020
Upphandling av digital 
möteshantering

Kansliavdelning 2020

Kommunen stärker barns 
rättigheter och 
barnrättsperspektivet är 
utgångspunkt för alla beslut 
och åtgärder som rör barn.

Säkerställa 
barnrättsperspektivet i 
tjänsteskrivelser

Kansliavdelning 2020

Hållbarhet och samarbete 
ökar och genomsyrar hela 
förvaltningen.

Medverkan Glokala Sverige, 
utbildning i Agenda 2030 och de 
globala hållbarhetsmålen

Utvecklingsavdelning 2020

Implementering av 
ledningsplanen för sydöstra 
Skånes samarbetskommitté

Berörda enheter 2020

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

Utveckla strukturen för 
näringslivsdialog

Utvecklingsavdelning 2020

Tomelilla 
kommunförvaltning är en 
attraktiv arbetsgivare.

Ta fram koncept för 
arbetsgivarvarumärket

Kommunikation/HR-
avdelningarna

2020

Medarbetarundersökning HR-avdelning 2020
Trygghet och hälsa
Arbete med livskvalitet och 
folkhälsa förbättras.

Ta fram ett livskvalitetsprogram Utvecklingsavdelning 2020

Tomelilla upplevs som en 
trygg kommun.

Kontinuerligt utvecklat 
samarbete för ökad trygghet 
med olika aktörer

Utvecklingsavdelning 2020

Övriga verksamhetsmål - 
ej politiska
Öka stödet till 
verksamheterna

Stöd för införande av 
Heltidsarbete som norm

HR-avdelning 2020

Införa öppet intranät Kommunikations-
avdelning

2020

Öka kvaliteten i tjänsterna 
till kunderna

Kommunkompassen - 
Genomförande

Ekonomiavdelning 2020/2021
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Vad planerar vi för på längre sikt?
Den väntade lågkonjunkturen har påskyndats och blivit mer djupgående är förväntat på grund av 
pandemin. Aktiviteter på långt sikt behöver möta behov av de anpassningar som krävs.

Aktivitet Ansvarig När ska det vara 
klart?

Kommunkompassen - Avrapportering, analys 
samt förslag till åtgärder

Ekonomiavdelningen 2021

Nytt samverkansavtal HR 2021
Införande av nytt ekonomisystem Ekonomiavdelningen 2021
Införande av e-arkiv Kansli 2022
Upphandling av nytt diarium- och 
ärendehanteringssystem

Kansli 2021
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 109 Dnr KS 2020/6

Uppföljning intern kontroll kommunstyrelsen 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 
och de åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade § 4/2020 att utifrån genomförd riskanalys anta 
internkontrollplanen för år 2020. 

Enligt planen ska uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen i juni och i 
oktober.

Förvaltningens samlade bedömning är att den intern kontrollen är god men 
att det finns förbättringsområden inom exempelvis upphandlingsområdet där 
utbildningsinsatser och fortsatt utveckling av digitalt stöd för uppföljningar 
av avtalstrohet.

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 och de åtgärder som 
vidtagits

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 109 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 
och de åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.1754.
Uppföljning av internkontrollplan 2020 kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 
2020.1755.
KS - Riskanalys 2020 - Tillägg risk 41, handlingsid: Ks 2020.456.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag.

Kommunstyrelsen § 4/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att närvarande tjänstemän ska få bli kvar i 
sammanträdeslokalen under behandlingen av ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar att utifrån genomförd riskanalys anta 
internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2020.63, med 
ändring i riskanalysen att förtroendevalda läggs till i punkt 20.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott 
att lägga till en punkt i riskanalysen och i internkontrollplanen avseende risk 
med felaktiga förfrågningsunderlag vid upphandlingar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 34/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga till punkt 41 i riskanalysen 
och internkontrollplanen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Uppföljning internkontrollplan 2020 – Kommunstyrelsen
Denna rapport innehåller kommunstyrelsens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens 
samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Styrelsens samlade bedömning är att utifrån genomförda kontrollpunkter är den internkontrollen god men det finns fortsatta förbättringsmöjligheter. Det kommer 
att genomföras utbildningsinsatser för att säkerställa kompetens framförallt inom upphandlingsområdet. Fortsatt utveckling av digitaliserade stödsystem kommer 
att ske. 

Dokumentation av direktåtgärder och granskning
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Direktåtgärd
Riskid 13

Risk Risk för bristande hantering av riskanalys och internkontroll.

Åtgärd Kontroll att riskanalyser, internkontrollplaner och uppföljning av internkontroll är upprättade, dokumenterade och rapporterade.

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Styrelsen och nämnder har beslutat om riskanalyser och internkontrollplaner

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

Genomgång i Evolution visar att samtliga nämnder har upprättat riskanalyser år 2020, internkontrollplaner år 2020 och uppföljning 
av internkontroll 2019

Granskningstidpunkt Maj 2020

Utförd av Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Direktåtgärd
Riskid 21

Risk Risk att allmän handling inte kan lämnas ut alternativt lämnas ut för sent på grund av okunskap kring regelverk vilket leder till att vi 
inte uppfyller offentlighetsprincipen.

Åtgärd Direktåtgärd - Rutin för utlämnande av allmän handling upprättas

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Rutin har upprättats

Detaljerad beskrivning av 
resultatet
Granskningstidpunkt April 2020

Utförd av Enhetschef Pamela Lindqvist

Direktåtgärd
Riskid 18

Risk Risk att noder eller annan teknik i fibernätet inte fungerar på grund av åska vilket leder till driftsavbrott i fibernätet.

Åtgärd Kontroll att åtgärdsplan är upprättat

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Åtgärdsplan är upprättat. Åtgärder är gjorda, slutförs i juni.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet
Granskningstidpunkt Maj 2020

Utförd av Utvecklingschef Helena Berlin
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Direktåtgärd
Riskid 38

Risk Risk för att kylanläggningarna i serverrummen går söder på grund av ålder vilket leder till överhettning av servrarna.

Åtgärd Kontroll att inköp av två nya kylanläggningar genomförs.

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Medel avsatta i investeringsbudgeten och kylanläggningar kommer att beställas.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet
Granskningstidpunkt Maj 2020

Utförd av Digitaliseringschef Mikael Göransson
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Granskning
Riskid 9

Risk Risk att inköp görs hos ej avtalade leverantöre
r på grund av bristande kunskap vilket kan leda till upphandlingsskadeavgift, högre inköpspriser, bristande förtroende från 
leverantörer

Kontrollmoment Kontroll att inköp görs hos avtalade leverantörer

Kontrollmetod Stickprovskontroll avseende leverantörsfakturor

Omfattning/ avgränsning Samtliga leverantörsfakturor avseende mars månad överstigande 50 tkr ska kontrolleras.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Avtalstroheten har varit hög under granskad period. Fortsatt uppföljning månadsvis kommer att ske för att säkerställa att 
upphandlingar täcker alla områden. Utbildningsinsatser kommer även fortsättningsvis att erbjudas.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Totalt fanns 100 fakturor med belopp över 50 tkr. Av dessa var 98 % i enlighet med gällande avtal. I de fall avtal saknas initieras 
behov av upphandling. Upphandlingsutbildning har skett under våren och kommer att fortsätta under hösten. Ett automatiserat 
kontrollsystem, Inyett, analyserar dagligen alla leverantörsfakturor och lämnar uppgifter om avtalstrohet. Korrektheten i analysen 
förutsätter att kommunen har en aktuell avtalsdatabas. Ett systematiserat uppföljningsarbete har inletts i samband med bildandet av 
Gemensam Administration. 

Granskningstidpunkt Maj 2020

Utförd av Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Granskning
Riskid 20

Risk Risk att medarbetare och förtroendevalda utsätts för hot och våld i samband med sin tjänsteutövning på grund av missnöje, utsatt 
situation etc. vilket leder till bristande arbetsmiljö i form av eventuella skador, stress, sjukskrivningar och rekryteringssvårigheter

Kontrollmoment Granskning – kontrollera antalet incidenter i Tomelilla direkt

Kontrollmetod Kontroll sker genom att incidenter som inträffar ska registreras i ett dokument där uppföljning ska ske på varje APT

Omfattning/ avgränsning Samtliga incidenter ska kontrolleras.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Totalt fyra rapporterade händelser – inga av dem att betrakta som tillbud men kan ha betydelse för arbetsmiljön om de inträffar ofta

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Tre av händelserna gäller klienter på IFO. Tre av händelserna har varit i samband med besök till kommunhuset samt ett per telefon. 
Inga av dem bedöms kunnat förhindras. Samtliga händelser diskuterats i arbetsgruppen, både utifrån briefing-perspektivet samt 
utifrån såväl säkerhetsperspektivet som bemötandeperspektivet. Kontakterna med IFO huvudsakligen fungerat bra. Arbete pågår 
med att implementera gemensam grupp i CoCrisis-appen mellan Tomelilla direkt och IFO för säker kommunikation vid händelser.

Granskningstidpunkt Kontinuerligt under januari – april 2020

Utförd av Enhetschef Pamela Lindqvist
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Granskning
Riskid 22

Risk Risk att handlingar inte hittas vid återsökning på grund av brister i postregistrering/diarieföring, vilket leder till bristande 
transparens, försvårande och försenande alternativt förhindrande av utlämnande av handling.

Kontrollmoment Granskning – kontrollera att handlingar registreras med sökbar rubrik som speglar handlingens innehåll.

Kontrollmetod Kontroll sker genom slumpmässiga stickprov.

Omfattning/ avgränsning 10 slumpmässigt utvalda stickprov på varje nämnd under april månad.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Huvudsakligen är rubriker i god överensstämmelse med handlingens innehåll.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Följande nämnder har granskats: Ks, Sbn, Fn, Bn, Kfn, Öfn och Von. I några nämnder var antalet allmänna handlingar litet, varför 
viss justering i urval av handlingar för kontroll fick göras. I en nämnd uppgick det totala antalet allmänna handlingar under 
kontrollperioden till åtta, varför endast dessa åtta kontrollerades. Av de kontrollerade handlingar stämmer rubriksättningen överens 
med innehållet i handlingen. Dock gjordes följande iakttagelser: En del förkortningar förekommer i rubrikerna; att vissa rubriker 
uppfyller grundkraven men kunde förtydligas ytterligare för att underlätta förståelsen för innehållet i handlingen samt att mängden 
allmänna handlingar i vissa nämnder väcker frågan om registrering av allmänna handlingar sker i den omfattning som det borde. 
Vissa nämnder har separata ärendehanteringssystem för handläggning av vissa typer av ärenden där registrering av tillhörande 
handlingar sker. Exempel på detta är exempelvis personjournaler inom vård och omsorg och IFO samt bygglovsärenden. Detta 
beaktat blir bedömningen ändock att där troligen är allmänna handlingar som hanteras utanför våra diarier/verksamhetssystem.
Förslag på åtgärder: Information till samtliga verksamheter kring regelverket runt allmänna handlingar samt information om vikten 
av tydliga rubriker genom framtagande av lathund med instruktioner och exempel.

Granskningstidpunkt April 2020

Utförd av Enhetschef Pamela Lindqvist
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Granskning
Riskid 23

Risk Risk att kund/invånare/näringsidkare inte får återkoppling alternativt kontakt med rätt person inom skälig tid på grund av att 
överlämning inte fungerat tillfredsställande, vilket leder till att ärenden inte blir behandlade.

Kontrollmoment Granskning – kontrollera ärendehanteringstiden i ärendehanteringssystemet.

Kontrollmetod Kontroll sker av ärendehanteringstid genom statistikuppföljning i ärendehanteringssystemet

Omfattning/ avgränsning Kontroll sker av samtliga ärenden inkomna under perioden februari – mars 2020

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Granskning ej genomförd då implementeringen av ärendehanteringssystemet blivit försenad pga av problem med 
sammankopplingarna med övriga ärendehanteringssystem. Ärendehanteringssystemet beräknas tas i bruk början av maj 2020.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

-

Granskningstidpunkt -

Utförd av Enhetschef Pamela Lindqvist
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Granskning
Riskid 40

Risk Risk att det fattas felaktiga beslut på grund av för sena eller felaktiga beslutsunderlag vilket kan leda till att verksamheten inte kan 
utövas korrekt 

Kontrollmoment Handlingarnas inlämningstider ska kontrolleras 

Kontrollmetod En handlings faktiska inlämningstid ska registerföras 

Omfattning/ avgränsning Samtliga handlingar i kommunen ska kontrolleras för perioden januari – april. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Uppföljning av denna internkontrollpunkt har inte kunnat genomföras med anledning av otillräckliga uppgifter angående 
inkommande tidpunkt. Från och med maj månad registreras de efterfrågade uppgifterna och uppföljning kommer att ske i samband 
med nästkommande uppföljningstillfälle till kommunstyrelsen.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt

Utförd av Kanslichef Johan Linander
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Granskning
Riskid 41

Risk Risk att förfrågningsunderlaget vid upphandlingar inte är korrekt på grund av otillräcklig eller felaktig utformning vilket kan leda till 
för få anbudsgivare och/eller felaktiga anbud 

Kontrollmoment Utformningen av förfrågningsunderlag ska kontrolleras 

Kontrollmetod Kontroll ska ske gällande huruvida utformningen av förfrågnings-underlagen är tillräcklig eller inte. 

Omfattning/ avgränsning Direktupphandlingar och förnyad konkurrensutsättning har inte ingått i urvalet. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Under granskningsperioden har inga upphandlingar genomförts som innehållit sådana brister så att kommunen lidit ekonomisk 
skada 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Granskningen har gjorts med utgångspunkt för antalet ställda frågor från anbudsgivare, antalet inkomna anbud samt bifallna 
överprövningar. Resultatet av granskningen visar att ingen överprövning har bifallits av domstol. En överprövning som avslogs i 
förvaltningsrätten har överklagats till hovrätten. Ingen dom har kommit ännu. En upphandling som genomförts inom 
inköpssamverkan i sydöstra Skåne har gjorts om med anledning av otydlighet. Ingen ekonomisk skada uppstod med anledning av 
upphandlingen. Utbildningsinsatser kommer att genomföras under året för att förbättra förfrågningsunderlag.

Granskningstidpunkt Maj 2020

Utförd av Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Riskanalys 2020 
 

Verksamhet: Kommunstyrelsen 

 
Risk-
id 

Risk-
kategori 
 

Risk 
Att en negativ händelse inträffar 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … 

(orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 

S
a
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n
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k
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e

t 
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e
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e
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R
is

k
v

ä
rd

e
 Vidare hantering 

Hur hanterar vi risken?  
Är den: 
 

- Acceptabel 
 

- Befintliga åtgärder/ in-   

byggda kontroller bedöms 
räcka 
 

- Granskning 
 

- Direktåtgärder 
 

Ansvarig 
 

Kommentar 
Varför bedöms 
risken vara 
acceptabel, 

befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara 

tillräckliga, vara 
föremål för 
granskning eller 

direktåtgärder. 

Till 
intern 
kontroll-
plan 

1 Finansiell 
Redovisning 
 

Risk att fel vid integration av fakturerings-
filer inträffar på grund av för svaga 
inbyggda kontroller vilket leder till 
förlorade intäkter. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 
 

Ekonomi-
chef 

Kontroll sker 
bl.a. genom 
automatisk e-
post. 

Nej 

2 Finansiell 
Redovisning 

Risk att fel vid integration av utbetalnings-
filer inträffar på grund av för svaga 
inbyggda kontroller vilket leder till 
påminnelseavgifter. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 
 

Ekonomi-
chef 

Kontroll sker 
bl.a. genom 
automatisk e-
post. 

Nej 

3 Finansiell 
 

Risk för stöld/rån på grund av 
kontanthantering på bank vilket kan leda 
till ekonomisk förlust och ohälsa. 

Mindre 
sannolik 

Lindrig 0 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Sannolikheten 
för att risken 
inträffar bedöms 
låg och 
befintliga rutiner 
tillräckliga. 

Nej 

4 Finansiell 
Redovisning 

Risk att kundfakturor makuleras på 
felaktiga grunder på grund av för vida 
behörigheter vilket kan leda till förlorade 
intäkter. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Risken är redan 
föremål för 
utvecklings-
arbete i form av 
nya rutiner. 

Nej 
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5 Finansiell 
Legal 

Risk för förskingring på grund av brist-
fälliga rutiner gällande utbetalningar via 
banken vilket kan leda till ekonomisk 
förlust. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Sannolikheten 
för att risken 
inträffar bedöms 
låg och 
befintliga rutiner 
tillräckliga. 

Nej 

6 Finansiell 
Förtroende 

Risk att leverantörsfakturor inte betalas i 
tid på grund av att de inte attesteras i tid 
vilket kan leda till påminnelseavgifter och 
förtroendeskada. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Tydlig rutin finns 
där bevakning 
förstärkts i 
samband med 
uppstarten av 
gemensam 
administration. 

Nej 

7 Redovisning 
Förtroende 

Bristfällig periodisering av fakturor på 
grund av bristande kompetens alternativt 
bristande rutiner vilket leder till ej 
rättvisande siffror. 

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Det finns väl 
inarbetade 
rutiner samt 
kontroll sker vid 
ekonomisk 
uppföljning 
gällande 
prognos-
säkerhet. 

Nej 

8 Finansiell 
Förtroende 

Risk att felaktiga inköp görs på grund av 
bristande kunskap vilket kan leda till 
högre inköpskostnader samt ökad 
arbetsbelastning på ekonomisupporten 
för hantering i Marknadsplatsen/ 
Raindance. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Det sker 
regelbundna 
utbildnings-
insatser för 
behöriga 
beställare där 
stödet till 
användarna har 
förstärkts i sam-
band med 
uppstarten av 
gemensam 
administration. 

Nej 

9 Finansiell 
Förtroende 

Risk att inköp görs hos ej avtalade 
leverantörer på grund av bristande 
kunskap vilket kan leda till upp-
handlingsskadeavgift, högre inköpspriser, 
bristande förtroende från leverantörerna 
etc. 

Sannolik Kännbar 3 Granskning Ekonomi-
chef 

Indikationer 
finns på att det 
kan finnas 
brister i avtals-
troheten, vilket 
behöver 
verifieras. 

Ja 
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10 Förtroende Risk att kommunen får in få eller inga 
anbud på grund av att kontroll av 
efterlevnad av avtalen inte görs vilket 
leder till att det öppnar upp en möjlighet 
för leverantörer som inte uppfyller 
skallkraven att lämna in anbud vilket ger 
bristande konkurrensutsättning. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Utvecklings-
arbete är 
påbörjat 
gällande 
uppföljnings-
mallar och 
påminnelser i 
Tendsign. 

Nej 

11 Finansiell 
Förtroende 

Risk att gränsen för direktupphandling 
överstigs på grund av bristande rutiner för 
uppföljning av direktupphandlingsgränsen 
vilket kan leda till upphandlingsskade-
avgift, högre inköpspriser etc. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

De rutiner som 
finns idag anses 
tillräckliga. 

Nej 

12 Finansiell 
Redovisning 

Risk att operationella leasingavtal 
tecknas på grund av avsaknad av 
utrymme i investeringsbudgeten vilket 
kan leda till höga driftskostnader för 
kommunen. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Ekonomi-
chef 

Manuell 
genomgång 
sker regel-
bundet. 

Nej 

13 Verksamhet 
Finansiell 
Förtroende 
Redovisning 
Legal 
IT-baserad 
Regelverk 
Omvärld 

Risk för bristande hantering av riskanalys 
och internkontroll. 

Möjlig Kännbar 2 Direktåtgärder Ekonomi-
chef 

I samband med 
en gransknings-
rapport upp-
rättad av 
revisorerna 
identifierades 
brister i intern-
kontroll. Ett 
utvecklings-
arbete är 
påbörjat bl.a. 
där gemen-
samma mallar 
är framtagna 
och en hand-
bok påbörjad. 

Ja 

14 Finansiell 
Förtroende 

Risk att extern finansiering inte utbetalas 
på grund av att upprättade krav inte 
uppfylls vilket leder till budgetunderskott 
och till minskat förtroende som 
projektaktör. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Utvecklings-
chef 

En förstärkning 
har skett 
gällande 
projektstöd från 
ekonomi-
avdelningen. 

Nej 
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15 Finansiell 
Verksamhet 

Risk att möjlighet till extern finansiering 
uteblir på grund av att specialister är 
frånvarande vilket leder till att projekten 
inte kan genomföras. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Utvecklings-
chef 

En förstärkning 
har skett 
gällande 
projektstöd från 
ekonomi-
avdelningen. 

Nej 

16 Finansiell 
Verksamhet 

Risk att möjlighet till extern finansiering 
uteblir på grund av att medfinansiering 
saknas (i form av arbetstid eller kontanta 
medel) vilket leder till att projekten inte 
kan genomföras. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Utvecklings-
chef 

En förstärkning 
har skett 
gällande 
projektstöd från 
ekonomi-
avdelningen. 

Nej 

17 Verksamhet 
 

Risk att noder eller annan teknik i 
fibernätet inte fungerar på grund av 
sabotage vilket leder till driftsavbrott i 
fibernätet. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Utvecklings-
chef 

Sannolikheten 
bedöms låg. 

Nej 

18 Verksamhet Risk att noder eller annan teknik i 
fibernätet inte fungerar på grund av åska 
vilket leder till driftsavbrott i fibernätet. 

Sannolik Kännbar 3 Direktåtgärder Utvecklings-
chef 

En åtgärdsplan 
ska upprättas 
under år 2020. 

Ja 

19 Finansiell Risk att projektet med utbyggnaden av 
fiber inte slutredovisas i tid på grund av 
att upphandlade entreprenörer går i 
konkurs/inte utför det avtalade arbetet 
vilket leder till att vi inte uppfyller 
kriterierna för projektmedel. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Utvecklings-
chef 

Inkomna anbud 
kontrolleras och 
ramavtal med 
två andra 
aktörer ska 
upprättas. 

Nej 

20 Verksamhet 
 

Risk att medarbetare och förtroendevalda 
utsätts för hot och våld i samband med 
sin tjänsteutövning på grund av missnöje, 
utsatt situation etc. vilket leder till 
bristande arbetsmiljö i form av eventuella 
skador, stress, sjuk-skrivningar och 
rekryteringssvårigheter. 

Möjlig Allvarlig 3 Granskning Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Utvecklings-
åtgärder är 
inplanerade ex. 
utbildning, rutin 
för hot och våld 
för Tomelilla 
direkt, översyn 
av möblering av 
besöksytor. För 
att säkerställa 
säkerheten 
föreslås en 
granskning. 

Ja 

24



21 Regelverk 
Förtroende 

Risk att allmän handling inte kan lämnas 
ut alternativt lämnas ut för sent på grund 
av okunskap kring regelverk vilket leder 
till att vi inte uppfyller offentlighets-
principen. 

Möjlig Kännbar 2 Direktåtgärder Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Det finns 
vetskap om att 
allmän handling 
inte lämnas ut/ 
lämnas ut för 
sent, varför 
införande av 
rutiner för 
utlämnande av 
allmän offentlig 
handling 
föreslås 
upprättas. 

Ja 

22 Regelverk 
Förtroende 

Risk att handlingar inte hittas vid 
återsökning på grund av brister i 
postregistrering/diarieföring, vilket leder 
till bristande transparens, försvårande 
och försenande alternativt förhindrande 
av utlämnande av handling. 

Möjlig Kännbar 2 Granskning  Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Det finns 
indikationer på 
brister i post-
registrering/ 
diarieföring 
varför en 
granskning 
föreslås. 

Ja 

23 Förtroende 
 

Risk att kund/invånare/näringsidkare inte 
får återkoppling alternativt kontakt med 
rätt person inom skälig tid på grund av att 
överlämning inte fungerat tillfreds-
ställande, vilket leder till att ärenden inte 
blir behandlade. 

Möjlig Kännbar 2 Granskning Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Det kan finnas 
risk för att kund/ 
invånare/ 
näringsidkare 
inte får åter-
koppling inom 
skälig tid, varför 
en granskning 
föreslås. 

Ja 

24 Verksamhet 
Finansiell 

Risk för ökad ohälsa på grund av 
arbetsbelastning, sjukdomar, försämrad 
arbetsmiljö etc. leder till ökade insatser 
från HR och företagshälsovården. 

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Ett utvecklings-
arbete pågår 
redan gällande 
systematiskt 
arbetsmiljö-
arbete. 

Nej 

25 Finansiell 
Verksamhet 
Regelverk 

Risk att lagar och avtal inte följs på grund 
av resursbrist vilket kan leda till 
skadestånd, sanktioner och otillräckligt 
stöd till kommunens verksamheter. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Det finns 
befintliga väl 
inarbetade 
rutiner. 

Nej 
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26 Verksamhet Risk för bristande introduktion av 
nyanställda på grund av bristande rutiner 
vilket kan leda till brister i arbetets 
utförande. 

Mindre 
sannolik 

Lindrig 0 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Under 2019 har 
det gjorts en 
översyn och 
uppdatering 
gällande rutiner 
och riktlinjer. 
Stöddokument 
och hjälptexter 
finns i 
kommunens 
chefsportal. 

Nej 

27 Finansiell 
Förtroende 

Risk för att medarbetare inte rapporterar 
in frånvaro i självservice på grund av 
inkompetens, ovilja, glömska etc. vilket 
kan leda till felaktiga semestersaldon, 
felaktig lön etc. 

Mindre 
sannolik  

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Det finns 
befintliga väl 
fungerande 
rutiner och 
inbyggda 
kontroller. 

Nej 

28 Förtroende 
Verksamhet 

Risk för att bisyssla inte anmäls på grund 
av ekonomi/ovilja vilket kan leda till lägre 
sysselsättningsgrader samt påverka 
exempelvis myndighetsbeslut. 

Möjlig Kännbar 2 Granskning HR-chef Det finns risk för 
att bisysslor inte 
hanteras korrekt 
varför en 
granskning 
föreslås. 

Ja 

29 Verksamhet 
Finansiell 

Risk att verksamheterna inte använder 
den centrala rekryterings- och 
bemanningsenheten på grund av att de 
inte ser behovet alternativt inte vill 
finansiera stödfunktionen vilket kan leda 
till arbetsbrist, ej finansiell täckning och 
kvalitetsbrister i rekrytering, minskat stöd 
vid chefsrekrytering samt ej attraktiv 
arbetsgivare. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Framtagna 
rutiner anses 
tillräckliga. 

Nej 

30 Verksamhet 
Finansiell 

Risk att friskvårdsbidraget inte används 
på grund av informationsbrist alternativt 
obalans mellan arbete och fritid vilket kan 
leda till ökade ohälsotal. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

HR-chef Det finns be-
fintliga väl in-
arbetade rutiner 
med information 
bl.a. på Forum. 

Nej 

31 Förtroende 
IT-baserad 

Risk att hemsidan ligger nere på grund av 
tekniska skäl vilket kan leda till sämre 
service till invånare, besökare och 
näringsidkare. 

Mindre 
sannolik 

Kännbar 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Kommuni-
kationschef 

Det finns 
befintliga väl 
inarbetade 
rutiner. 

Nej 
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32 Omvärld 
Verksamhet 
IT-baserad 

Risk att hemsidan vid samhällsstörning/ 
extraordinärt läge ligger nere på grund av 
tekniska skäl vilket kan leda till brist på 
samhällsviktig information. 

Mindre 
sannolik 

Allvarlig 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Kommuni-
kationschef 

Rutin finns för 
kommunikation i 
alternativa 
kanaler samt 
robustheten av 
hemsidan 
kontrolleras 
regelbundet. 

Nej 

33 Förtroende 
Verksamhet 

Risk för bristande kommunikation på 
grund av bristfällig planering, låg 
kompetens etc. vilket kan leda till 
förtroendeskada och att verksamheten 
inte kan utföras korrekt. 

Möjlig Kännbar 2 Direktåtgärder Kommuni-
kationschef 

Utvecklings-
arbete är 
inplanerat med 
utarbetande av 
nya arbetssätt 
samt 
utbildnings-
insatser. 

Ja 

34 Förtroende Risk att sociala medier inte underhålls på 
grund av bristande rutiner och resurser 
vilket kan leda till desinformation och 
förtroendeskada. 

Möjlig Lindrig 1 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Kommuni-
kationschef 

Det finns 
befintliga väl 
inarbetade 
rutiner. 

Nej 

35 Verksamhet Risken att medarbetare blir sjukskrivna på 
grund av hög arbetsbelastning vilket leder 
till sämre service, ingen tid till 
utvecklingsprojekt i verksamheterna samt 
inte kan utföra kritiska arbetsuppgifter. 

Möjlig  Kännbar 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Digitali-
seringschef 

I samband med 
kommande 
pensions-
avgångar har en 
nära dialog förts 
med med-
arbetare om 
arbetsfördelning 
och arbets-
prioritering. 

Nej 

36 Förtroende 
IT-baserad 

Risk att sekretessbelagda uppgifter och 
övriga känsliga uppgifter delas på 
felaktigt sätt på grund av okunskap och 
bristande rutiner vilket leder till 
förtroendeskada. 

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Digitali-
seringschef 

Rutinerna är 
redan föremål 
för översyn. 

Nej 

37 Verksamhet 
IT-baserad 

Risk för driftsavbrott gällande någon av 
kommunens system eller tjänster på 
grund av exempelvis systemfel vilket 
leder till att verksamheterna inte kan 
utöva sitt arbete. 

Möjlig Kännbar 2 Befintliga åtgärder/ 
inbyggda kontroller 
bedöms räcka 

Digitali-
seringschef 

Det finns goda 
rutiner i 
verksamheten 
för att hantera 
ett eventuellt 
driftsavbrott. 

Nej 
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38 Verksamhet 
IT-baserad 

Risk för att kylanläggningarna i 
serverrummen går sönder på grund av 
ålder vilket leder till överhettning av 
servrarna. 

Möjlig Allvarlig 3 Direktåtgärder Digitali-
seringschef 

Det finns ett 
överhängande 
behov av att 
köpa in nya kyl-
anläggningar 
vilket är planerat 
under första 
halvan av 2020. 

Ja 

39 Finansiell 
Verksamhet 
IT-baserad 

Risk för totalt driftsstopp gällande it, 
telefoni och fiber på grund av avsaknad 
av redundans (UPS) vilket kan leda till att 
verksamheterna och invånarna inte kan 
nyttja it, telefoni och fiber. 

Möjlig Lindrig 1 Acceptabel Digitali-
seringschef 

Konse-
kvenserna 
anses lindriga i 
förhållande till 
den höga 
redundans-
kostnaden. 

Nej 

40 Verksamhet Risk att det fattas felaktiga beslut på 
grund av för sena eller felaktiga 
beslutsunderlag vilket kan leda till att 
verksamheten inte kan utövas korrekt. 

Sannolik Kännbar 3 Granskning Kanslichef Handlingar 
lämnas inte in i 
rätt tid. En 
granskning 
föreslås för att 
få en upp-
fattning av 
omfattningen 
samt vilka 
åtgärder som 
behöver sättas 
in. 

Ja 

41 Finansiell 
Förtroende 

Risk att förfrågningsunderlaget vid 
upphandlingar inte är korrekt på grund av 
otillräcklig eller felaktig utformning vilket 
kan leda till för få anbudsgivare och/eller 
felaktiga anbud. 

Möjlig Kännbar 2 Granskning Ekonomichef Det finns ett 
behov av att 
säkerställa att 
förfrågnings-
underlaget är 
tillräckligt varför 
en granskning 
föreslås. 

Ja 
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Förklaringar till riskanalysens kolumner  
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista. 

 

Riskid 
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1. 

 

Riskkategori 
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående: 
 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Finansiella risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Bristande efterlevnad av regelverk 

• Redovisningsrisker 

• Legala risker 

• IT-baserade risker 

 

Risk 
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar. 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steget. 
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Sannolikhet 
Bedöm sannolikheten utifrån matrisen för riskvärdering (se bild under rubriken Riskvärde) där det enligt Tomelilla kommuns reglemente finns tre nivåer av sannolikhet: 
- Mindre sannolik 
- Möjlig 
- Sannolik 

 

Konsekvens 
Bedöm konsekvensen utifrån matrisen för riskvärdering där det finns fyra nivåer av konsekvenser: 
- Försumbar 
- Lindrig 
- Kännbar 
- Allvarlig 

 
Riskvärde 
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens.  
 
0 - Mindre sannolik och försumbar 
0 - Mindre sannolik och lindrig 
0 - Möjlig och försumbar 
 
1 - Mindre sannolik och kännbar 
1 - Möjlig och lindrig 
1 - Sannolik och försumbar 
 
2 - Mindre sannolik och allvarlig 
2 - Möjlig och kännbar 
2 - Sannolik och lindrig 
 
3 - Möjlig och allvarlig 
3 - Sannolik och kännbar 
 
4 - Sannolik och allvarlig 
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Vidare hantering 
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan. 

 

Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna. 

 

Kommentar 
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås. 

 

Överförs till internkontrollplan 
Risker som har riskvärde: 
 
0 – 1 Behöver inte följas upp utöver normala rutiner 
2 Bör följas upp 
3 – 4 Ska följas upp 
4 Bör åtgärdas omgående 
 
Ange Ja eller Nej om risken ska föras över till den interna kontrollplanen. Risker som är föremål för direktåtgärder ska ingå i den interna kontrollplanen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 110 Dnr KS 2020/83

Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete i 
Tomelilla kommunförvaltning (SAM) 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt anta 
föreslagen förvaltningsövergripande handlingsplan.

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

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

En analys av tillbudsanmälningarna ska läggas till innan kommunstyrelsens 
behandling.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, handlingsid: Ks 2020.1756.
SAM 2019 rapport årlig revision Tomelilla kommunförvaltning, handlingsid: 
Ks 2020.1757.
Förslag SAM 2019 förvaltningsövergripande handlingsplan, handlingsid: Ks 
2020.1758.
_________

    
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Tomelilla kommunförvaltning

SAM 2019 
– systematiskt arbetsmiljöarbete
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Årlig revision av systematiskt arbetsmiljöarbete – 
SAM 2019 i Tomelilla kommunförvaltning
I enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, AFS 2001:1 
ska det ske en årlig revision av hur arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 
fungerar hos arbetsgivaren. 

De förtroendevalda i kommunstyrelsen är arbetsgivare för Tomelilla kommun-
förvaltning och därigenom även huvudansvariga för god och säker arbetsmiljö. En 
gång om året sker en revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen 
i enlighet med AFS 2001:1. 

Syftet med uppföljningen är att säkerställa att kraven i aktuella lagstiftningar, 
föreskrifter och lokala krav uppfylls utifrån följande områden:

 Arbetsmiljöpolicy
Förvaltningens policy uppdaterades med beslut i kommunstyrelsen 2018.

 Mål för arbetsmiljöarbetet
Förvaltningsövergripande OSA mål (AFS 2015:4) är framtagna i central 
samverkansgrupp och med utgångspunkt från medarbetarundersökningen 
2018. OSA målen är integrerade i förvaltningens arbetsmetod för SAM och 
följs upp med SAM 2020. 

 Rutiner för arbetsmiljöarbetet
I förvaltningens SAM checklista, avsnitt ”riktlinjer och rutiner inom 
arbetsmiljöområdet” finns dessa samlade för att underlätta för cheferna i 
dialogen med medarbetarna. Samtliga rutiner uppdateras löpande för att på 
bästa sätt vara anpassade utifrån förvaltningens behov.

 Riskbedömningar
Partsgemensam arbetsmiljöutbildning riktad till förvaltningens chefer och 
förvaltningens anmälda skyddsombud har ägt rum (februari 2020). 
Utbildningens syfte var att stärka kunskaperna kring riskbedömningar, 
varför de ska genomföras och när de ska genomföras.

 Handlingsplaner
Handlingsplaner i SAM hanteras och följs upp i samverkanssystemet. 
Sammanställningen av SAM 19 leder fram till handlingsplaner för 
förvaltningens samtliga verksamheter. Dessa samverkas på lokal nivå i april 
2020. 

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Förvaltningsövergripande omtag med uppdaterade fördelningsunderlag 
genomfördes under 2018 med ny fördelning från kommunstyrelsens 
ordförande till kommundirektör. Under 2019 har samtliga verksamhets- 
enhets- och driftchefer fått fördelade arbetsmiljöuppgifter. 
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 Kunskap om arbetsmiljöarbetet
I Ledarakademins arbetsmiljöblock har HR-avdelningen ombesörjt intern 
utbildning med möjlighet för chefer och skyddsombud att ta del av 
arbetsmiljöblocket i sin helhet eller genom separata moduler utifrån behov. 

Under 2019 har följande utbildningar ägt rum:
Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen
Våra olika roller och ansvarsområden
Starkt psykiskt påfrestande arbete
Kränkande särbehandling 

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

2018  2019
Rapporterade tillbud: 102 134
Rapporterade skador utan frånvaro: 72 74
Rapporterade skador med frånvaro: 10 14

Tillbudsanmälning ska leda till att arbetsmiljön förbättras och för att inte fler ska råka 
illa ut, därför är det extra viktigt att alla tillbud som inträffar anmäls.

Ny arbetsmetod för SAM 
Förvaltningens arbetsmetod för SAM reviderades 2018 i samverkan. Den nya 
arbetsmetoden för SAM har pågått under 2019.

Samtliga chefer har under kalenderåret arbetat med arbetsmiljöfrågorna enligt 
sina fördelade arbetsmiljöuppgifter med stöd av förvaltningens framtagna SAM 
checklista. Materialet är en direkt spegling av arbetsmiljöfördelningen och är 
tänkt att vägleda cheferna i arbetet med arbetsmiljöfrågorna och på så vis 
säkerställa att arbetsmiljölagstiftningens olika delområden hanteras. Det kan 
därutöver finnas enhetsspecifika behov inom arbetsmiljöområdet att arbeta 
med, detta förs in i enhetens SAM checklista.

Vid arbetsmiljöårets slut arbetade enhetscheferna tillsammans med skyddsombud 
fram en handlingsplan för enheten. SAM checklistan med tillhörande handlingsplan 
för enheten överlämnades därefter till verksamhetschef. Verksamhetschef och 
skyddsombud/HSO sammanställde verksamhetens arbetsmiljöarbete för det 
gångna året genom att besvara HR-avdelningens webbaserade uppföljningsenkät.

HR-avdelningen har skapat rapporter utifrån uppföljningsenkäten för SAM 19 och 
återkopplar till respektive verksamhetschef. Verksamhetschef arbetar vidare med 
uppföljningen tillsammans med sin ledningsgrupp, samt tar fram ett förslag till 
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handlingsplan för verksamheten med utgång från samtliga enheter. Resultat och 
förslag på handlingsplan samverkas i LOSAM enligt tidplan. 

HR-avdelningen har tagit fram en förvaltningsövergripande rapport utifrån 
verksamheternas resultat och återkopplat till kommundirektör med ett förslag 
till handlingsplan. Rapport med förslag till handlingsplan samverkas i CESAM 
enligt tidplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar därpå del av resultatet med 
förslag till handlingsplan och kommunstyrelsen föreslås besluta om eventuell 
handlingsplan.

SAM 2019
Vid den förvaltningsövergripande rapporten från SAM 18 framgick flera positiva 
områden som förvaltningen under 2019 fortsatt arbeta vidare med. I uppföljningen 
framgick också de områden som förvaltningen behöver arbeta vidare med: 

Ämnen för arbetsplatsträffar
APT tillfällen under kalenderåret hålls generellt i enlighet med samverkansavtalet 
och arbetsmiljö finns alltid med i dagordningen. Cheferna arbetar aktivt med APT 
ämnen som berör lokaler och utrustning, den fysiska arbetsmiljön, men också 
organisationsförändringar. Det framgår att utveckling, planering och uppföljning av 
arbetet inom enheten uppfattas på olika sätt av chefer och medarbetare. 
Inför 2019 fanns delade meningar om hur medarbetarna upplever APT. Under 
2019 har nu cheferna haft stöd från den nya SAM-checklistan med enklare översikt 
över de olika ämnen som ska täckas under 2019 års APT. Med stöd från nya SAM-
checklistan har cheferna getts möjlighet att hinna planera och strukturera APT då 
de numera har en bättre överblick över hela kalenderårets APT. 

Riskbedömningar
Inför 2019 hade förvaltningen gjort en översyn vad gäller arbetsgivarens skyldighet 
att genomföra riskbedömningar vid förändringar i verksamheten. Ett nytt 
kommungemensamt material med vägledning togs fram i samband med översynen. 
Förvaltningens chefer har under året informerats om vikten av att riskbedömningar 
görs och HR-avdelningen som stödfunktion lotsar cheferna vid behov. I början av 
2020 hölls även en partsgemensam utbildning i riskbedömning för förvaltningens 
chefer och för förvaltningens anmälda skyddsombud. Syftet med utbildningen var 
att ge en tydligare och gemensam bild av processer gällande riskbedömningar, när 
de ska genomföras och varför vi genomför dem. 

Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter
I SAM checklistan finns en förenklad vägledning för cheferna för att säkerställa 
arbetet med lika rättigheter och möjligheter. HR-avdelningen har under 2019 haft 
utbildning i förvaltningens ledningsgrupper gällande aktiva åtgärder. Material har 
även tagits fram för att cheferna ska kunna föra en dialog på enhetsnivå i ämnet. 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde under 2019 en uppföljande 
tillsynsinsats riktad mot kommuner och landsting i syfte att säkerställa att 
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kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier.  

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
Övergripande åtgärd har genomförts genom arbetsmiljöutbildning med HR för 
förvaltningens chefer med fokus på OSA föreskriftens delområden, 
arbetsbelastning samt starkt känslomässigt påfrestande arbetssituationer. Under 
2019 har stöd och material delats på chefsportalen för att ge förvaltningens chefer 
stöd i hur de kan arbeta med OSA på enhetsnivå. 

Introduktion
Området är en hygienfaktor som måste fungera. Förvaltningens stödfunktioner har 
tagit fram ett kommungemensamt introduktionsmaterial för cheferna att luta sig 
mot vid nyanställningar, men också då tjänstlediga medarbetare är åter i arbete efter 
en längre tids frånvaro. Rekrytering och Bemanningsenheten har påbörjat ett arbete 
för att kommunens timvikarier ska få en ordentlig introduktion.  

Förslag till handlingsplan SAM 2019
Handlingsplan1 med identifierade brister eller utvecklingsområden som 
framkommit i SAM revisionen.

Uppföljning av handlingsplan SAM 2018
Aktiviteter som inte är genomförda eller åtgärdade följer med till handlingsplan för 
SAM 2019 med markering att det är en aktivitet som kvarstår från SAM 2018.

1 Bilaga: förvaltningsövergripande handlingsplan vid årlig uppföljning av SAM
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                                   FÖRSLAG - Uppföljning SAM:  
förvaltningsövergripande handlingsplan 

 
 
 

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

Datum Handlingsplan bygger på verksamhetsår  
2020-03-25 2019 
Ansvarig chef Stödfunktion 
Britt-Marie Börjesson, kommunchef HR-avdelningen 
Handlingsplan till KSAU Handlingsplan till CESAM 
2020-05-13 2020-04-14 
Positiva iakttagelser från uppföljningen av SAM 
Alla chefer har fått fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Samtliga chefer har arbetet med SAM-checklistan under 2019 
Ledarakademins arbetsmiljöblock med utbildningar har påbörjats 

 

  

Brister/utvecklingsområden Prioritet Handlingsplan 

Identifierade brister el. utvecklingsområden 
Brist  

hanteras 
omg. 

Utv. 
område 
hanteras 

under året 

Åtgärder Ansvarig Klart 
Kontroll 

och 
uppföljning 

Skyddsrond 
 

 X Verksamhetsåtgärd: Samtliga enheter 
ska genomföra fysisk skyddsrond 
minst 1ggr/år 
 
Övergripande åtgärd: Öka 
medvetenheten om andra alternativa 
skyddsronder, såsom OSA-
skyddsrond. 

Respektive chef 
med fördelade 
arbetsuppgifter 
 
HR-avdelningen 
 

Under 
2020 

2021 vid 
uppföljning 
av SAM 
2020 
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förvaltningsövergripande handlingsplan 

 
 
 

  

Identifierade brister el. utvecklingsområden 
Brist  

hanteras 
omg. 

Utv. 
område 
hanteras 

under året 

Åtgärder Ansvarig Klart 
Kontroll 

och 
uppföljning 

Hälsofrämjande insatser   X  Övergripande åtgärd: Informera och 
utbilda om hälsofrämjande insatser 
och hur dessa kan tas i uttryck. 

HR-avdelningen Under 
2020 

2021 vid 
uppföljning 
av SAM 
2020 

Enhetsspecifika OSA-mål  X Verksamhetsåtgärd: ämne för dialog 
vid APT tillfällen. 
 
 
Övergripande åtgärd: dialog i 
respektive ledningsgrupp med stöd av 
HR-avdelningen. Utgå från de 
förvaltningsövergripande OSA 
målen, samt OSA föreskriften. 

Respektive chef 
med fördelade 
arbetsuppgifter 
 
Respektive 
verksamhetschef 

Under 
2020 

2021 vid 
uppföljning 
av SAM 
2020 

Enhetsspecifika rutiner för hot och våld  X Verksamhetsåtgärd: ämne för dialog 
vid APT tillfällen. 
 
 
Övergripande åtgärd: dialog i 
respektive ledningsgrupp med stöd av 
HR-avdelningen. 

Respektive chef 
med fördelade 
arbetsuppgifter 
 
Respektive 
verksamhetschef 

Under 
2020 

2021 vid 
uppföljning 
av SAM 
2020 

Arbetsmiljö för ledare  X Övergripande åtgärd: chefsdagar med 
tema ”leda utifrån Tomelilla 
kommuns ledarpolicy och 
medarbetarpolicy” och ” Min 
arbetsmiljö som ledare och chef.” 

 

HR-avdelningen Under 
2020 

2021 vid 
uppföljning 
av SAM 
2020 
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Identifierade brister el. utvecklingsområden 
Brist  

hanteras 
omg. 

Utv. 
område 
hanteras 

under året 

Åtgärder Ansvarig Klart 
Kontroll 

och 
uppföljning 

Trafiksäkerhet  X Verksamhetsåtgärd: ämne för dialog 
vid APT tillfällen. 
 
Övergripande åtgärd: dialog i 
respektive ledningsgrupp med stöd av 
HR-avdelningen. Utbildningsinsats 
kring trafiksäkerhet och vad 
arbetsgivaren har för ansvar 

Respektive chef 
med fördelade 
arbetsuppgifter 
 
Respektive 
verksamhetschef 
med HR-avd.  

Under 
2020 

2021 vid 
uppföljning 
av SAM 
2020 

Kännedom om Forum och 
medarbetarhandboken  

 X Verksamhetsåtgärd: öka 
kännedomen. Informationsspridning 
och dialog vid APT tillfällen. 

Respektive chef 
med fördelade 
arbetsuppgifter 
 

Under 
2020 

2021 vid 
uppföljning 
av SAM 
2020 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 111 Dnr KS 2020/95

Medarbetarpolicy Tomelilla kommun

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 111 forts.

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

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på barn. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att förslaget inverkar på miljön. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta medarbetarpolicyn, handlingsid: Ks 
2020.1759.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse HR-chef Johan Lexfors, handlingsid: Ks 2020.1760.
Medarbetarpolicy Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1759.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå 
kommunstyrelsen att anta medarbetarpolicyn. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Förslag 2020-04-29 

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

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

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

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

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

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

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

Att vilja lyckas 
Vi vågar ifrågasätta våra arbetssätt och prova det som är nytt. Vi ser motgångar som en källa till 
lärande. Tillsammans med kollegor och chefer utvecklar vi vår kompetens och hittar nya vägar 
för att uppnå goda resultat. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 99 Dnr KS 2020/50

Dokumenthanteringsplan för revisorerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till dokumenthanteringsplan 
för revisorerna samt uppmanar revisorerna att anta detsamma.

Ärendebeskrivning
Enligt Tomelilla kommuns arkivreglemente A 11:1 § 5, ska det för varje 
myndighet finnas en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur 
dessa hanteras, en s.k. dokumenthanteringsplan. Arkivreglementet föreskriver 
vidare att alla sådana planer ska godkännas av arkivmyndigheten innan den 
myndighet som planen gäller får fatta beslut om antagande av densamma.

Dokumenthanteringsplanen utgör också en viktig del i den beskrivning som 
varje myndighet enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2010:400) ska 
upprätta över sina allmänna handlingar.

Undertecknad arkivarie har nu i samråd med företrädare för revisorerna 
utarbetat här föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan. Förslaget 
följer de riktlinjer för bevarande och gallring av kommunernas 
dokumentation som Sveriges Kommuner och Landsting har låtit ta fram i 
samråd med Riksarkivet.

Ekonomiska konsekvenser
Inom befintlig ram.

Barnperspektivet
Enligt Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105, 2018:1801) ska ”var och en” 
”till främjande av ett fritt meningsutbyte (och) en fri och allsidig 
upplysning…ha rätt att ta del av allmänna handlingar”. 
Dokumenthanteringsplanen är myndighetens styrinstrument för att säkra 
denna grundlagsfästa rättighet för barn såväl som vuxna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 99 forts.

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till dokumenthanteringsplan för 
revisorerna samt uppmanar revisorerna att anta detsamma.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse arkivarie Carl-Henrik Andersson, handlingsid: Ks 2020.1591.
Dokumenthanteringsplan för revisorerna förslag 2020-01-04, handlingsid:  
Ks 2020.1345
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Förslag 2020-04-01 Dokumenthanteringsplan för revisorerna
Tomelilla kommun

Dnr. Ks 2020/50 

1

Tomelilla kommun
Verksamhet
Revisorerna

Antagen
2020-
Senast ändrad
2020-04-01

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
1  DEMOKRATI OCH LEDNING
1 2 Politiskt beslutsfattande
1 2 1 Politiska beslut

Protokoll, mötesanteckningar Se anmärkning Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Kronologiskt, § nr 2 år Det sammanhängande protokollet för mötet

Beslutsunderlag/ utredning Registreras D Se anmärkning

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Respektive beslutsunderlag/utredning/yttrande tillhör
ärendet/akten

Protokollsutdrag Registreras D Se anmärkning

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Respektive beslutsparagraf som tillhör ärendet/akten

Protokollsanteckningar Se anmärkning Se anmärkning

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Se anmärkning Se anmärkning Ingår i protokollet

Reservation Se anmärkning Se anmärkning

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Se anmärkning Se anmärkning

Ingår i protokollet. Kan utgöras av anteckning i
protokollet eller av separat handling. Reservation som
utgörs av separat handling ska registreras i diariet

Uppropslistor/ närvarolistor Se anmärkning Se anmärkning

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Se anmärkning Se anmärkning Ingår i protokollet.

Omröstningslistor/voteringslistor Se anmärkning Se anmärkning

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Se anmärkning Se anmärkning Ingår i protokollet

Laglighetsprövning Registreras D Se anmärkning

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Respektive laglighetsprövning tillhör ärendet/akten

Förvaltningsbesvär Registreras D Se anmärkning

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Respektive förvaltningsbesvär tillhör ärendet/akten

Anslag Gallras efter 2 år Typo3 Digitalt Kronologiskt Levereras ej
Justeringsanslag för protokoll. Koppling till digital
anslagstavla på webb.

1 2 5 Tillsätta och entlediga förtroendevalda
(Valärende) Val av ledamöter, ersättare, ombud,
revisorer, överförmyndare

Förslag från valberedningsnämnden/gruppledaren Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Avsägelse av uppdrag från förtroendevald Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut
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Förslag 2020-04-01 Dokumenthanteringsplan för revisorerna
Tomelilla kommun

Dnr. Ks 2020/50 

2

1 2 7 Återkoppla till förtroendevalda

Rapporter och anmälningsärenden, redovisning av
ej verkställda beslut, information mellan tjänstemän
och politiker

Rapporter, anmälningsärenden Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Informationsärenden.

Redovisning av ej  verkställda beslut vård- och omsorg Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Informationsärenden.

Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

1 3 Verksamhetsledning
1 3 1 Styrande dokument
1 3 1 1 Reglerande styrdokument

Reglementen och taxor
Reglerande styrdokument på övergripande nivå som
antas av kommunfullmäktige T ex reglemente

Reglemente för revisorerna Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Protokollsutdrag/beslut från Kommunfullmäktige Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Riktlinjer
Reglerande styrdokument som antas av
kommunstyrelse eller nämnd

Riktlinje Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Arbetsordning
Delegeringsregler
Attestordning
Dokumenthanteringsplan

Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

1 3 1 2 Målinriktade styrdokument

Plan

Målinriktat styrdokument som antas av
kommunstyrelse eller nämnd
Beskriver hur uppsatta mål inom ett visst område ska
uppnås

Planer Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Revisionsplan
Granskningsplan företag

Riskanalys*) Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut *)Inför upprättande av revisionsplan

Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Protokollsutdrag beslut Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

1 4
Planering och uppföljning av
verksamheten

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
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Förslag 2020-04-01 Dokumenthanteringsplan för revisorerna
Tomelilla kommun

Dnr. Ks 2020/50 

3

1 4 1 Mål- och ekonomistyrning
Budget, årsredovisning, delårsrapporter,
bokslut, uppdrag och uppdragsbeskrivning

1 4 1 1 Budget

Tjänsteskrivelser Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Verksamhetsmål och äskanden Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Budgetförslag
Protokollsutdrag

(Intern)budget, antagen Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Beslut/protokollsutdrag RegistrerasD Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Beslut protokollsutdrag Kommunfullmäktige, tilldelad
budget RegistrerasD Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Övrig dokumentation av vikt rörande budgetärendet Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Budget, arbetsmaterial
Gallras vid
inaktualitet

Tjänsterum
Excel Papper/digitalt Levereras ej

Underlag för budget
Gallras vid
inaktualitet

Tjänsterum
Excel Papper/digitalt Levereras ej

1 4 1 2 Bokslut

Anvisningar inför bokslut och delårsbokslut Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Uppdateras varje år och är direkt knutna till respektive
års bokslutsärende

Delårsrapport Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Årsredovisning Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Protokollsutdrag/Beslut Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Övrig dokumentation av vikt rörande bokslutsärendet Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Årsbokslut Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Årsrapport/verksamhetsberättelse Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Rapport årlig verksamhetsgranskning
Revisionsberättelse, revisionsredogörelse

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
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Förslag 2020-04-01 Dokumenthanteringsplan för revisorerna
Tomelilla kommun

Dnr. Ks 2020/50 

4

1 4 2 Begära ökat anslag/tilläggsbudget

Används endast vid behov - t ex strukturella
förändringar eller underskott i budgeten. Ansöks
hos kommunfullmäktige.

Begäran om tilläggsbudget/tilläggsanslag Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Protokollsutdrag

Beslut/protokollsutdrag Kommunfullmäktige Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

1 5 Kvalitetsledning

1 5 2 Mäta verksamhetskvalitet
1 5 2 1 Intern kontroll

Intern kontrollplan Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Rapporter, uppföljning Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

1 5 4 Synpunkter/förslag och klagomål
1 5 4 2 Synpunkter/förslag

Synpunkt Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Synpunkter till verksamheten

Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Protokollsutdrag/Beslut Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

1 5 4 3 Klagomål

Klagomål av betydelse för verksamheten Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Klagomål till verksamheten.

Tjänsteskrivelse Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Protokollsutdrag/Beslut Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
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Förslag 2020-04-01 Dokumenthanteringsplan för revisorerna
Tomelilla kommun

Dnr. Ks 2020/50 

5

1 7 Allmänna handlingar och arkiv

1 7 0 Hantera allmänna handlingar
Kod 1.7.0. används ej vid registrering. Generella
regler kring hantering av allmänna handllingar.

Inkomna och upprättade handlingar i ärenden som
kräver behandling/beslut i fullmäktige, styrelse, nämnd
eller utskott Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr

2 år efter
ärendets
avslutande

Inkomna och upprättade handlingar av vikt för
verksamheten och/eller av intresse på lång sikt men
som ej kräver behandling/beslut i  fullmäktige, styrelse,
nämnd eller utskott*) Registreras D**) Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv**)
Evolution Papper/digitalt Ärendenr**)

2 år efter
ärendets
avslutande

*)Klient/brukardokumentation registreras i
verksamhetssystem och hanteras enligt särskilda regler

**)Grundlägande regler. Handling ska diarieföras om:
1) Handlingen upprättas (expedieras) som svar på en
inkommen handling som registrerats (diarieförts) på ett
ärende.
2) Handlingen inkommer som svar på en upprättad
handling som registrerats (diarieförts) på ett ärende.
3) Handlingen tillför sakuppgift till ett ärende.
4) Handlingen är av betydelse för en rätt förståelse av
ärendets gång

Inkomna och upprättade handlingar av mindre vikt
och/eller tillfällig betydelse*) Registreras D*) Se anm*)

Kommunstyrelsens
närarkiv*)
Evolution Papper/digitalt Kronologiskt*) Se anm*)

*)För vissa specifika dokument med fasta
handläggningsrutiner gäller särskilda regler för
registrering, sortering och gallring
Brukardokumentation registreras i verksamhetssystem
och hanteras enligt särskilda regler

Inkomna och upprättade handlingar av ovidkommande
betydelse för verksamheten Vid inaktualitet ZendDesk Papper/digitalt Ärendenr Lev ej

T.ex enkla förfrågningar och svar om öppethållande,
mötestider, kontaktuppgifter, blanketter osv.

Inkomna handlingar/inlägg utan substantiellt värde*) Vid inaktualitet Papper/digitalt Lev ej
*)Omöjliga att besvara/handlägga
Obegripligt innehåll

Inkomna handlingar/inlägg av stötande eller kränkande
karaktär Snarast Papper/digitalt Lev ej

Inkomna protokoll/minnesanteckningar från uppföljning
av samverkan Registreras D Bevaras Kommunstyrelsens närarkiv Papper/digitalt Ärendenr, diariet*)

2 år efter ärendets
avslutande

*)Resp ärende.

Original finns hos den kommun/organisation som har
sekreteraransvar

Inkomna protokoll/minnesanteckningar av tillfällig
betydelse*) Registreras Vid inaktualitet Kommunstyrelsens närarkiv Papper/digitalt Kronologisk Lev ej

Protokoll/minnesanteckningar utan anknytning till
ärende.

Original finns hos den kommun/organisation som har
sekreteraransvar

Minnesanteckningar, övriga*) Se anm Se anm Berörd tjänsteman Papper/digitalt Kronologisk Se anm

Minnesanteckningar utformade som protokoll,
innehållande beslut, beslutsunderlag eller annan
information av betydelse för förståelsen av
verksamhetens bedrivande bevaras.
Övriga minnesanteckningar kan gallras vid inaktualitet.

(Se även Utvecklingsprojekt och Avtal samverkan)

Rapporter från myndigheter, institutioner etc. Registreras
Vid inaktu-
alitet**) Berörd tjänsteman Papper/digitalt Lev ej***)

*)**)***)Om kommunen anmodas göra ett utlåtande ska
rapporten diarieföras och bevaras.
Rapporter etc. gjorda på beställning av kommunen ska
diarieföras och bevaras.

Inkomna cirkulär och meddelanden av kortvarig
betydelse Vid inaktualitet Berörd tjänsteman Papper/digitalt Lev ej

T.ex cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting,
Kommunförbundet Skåne, Socialstyrelsen

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
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Förslag 2020-04-01 Dokumenthanteringsplan för revisorerna
Tomelilla kommun

Dnr. Ks 2020/50 

6

Aktförvarare Vid inaktualitet*) Receptionen Papper Ärende Lev.ej.

*)I vissa fall meddelar Länsstyrelsen när handlingarna
kan gallras. (Ibland begär Länsstyrelsen handlingarna
åter.)
OBS I vissa ärenden är kommunen både part och
aktförvarare. I dessa fall kommer kommunen att ha en
uppsättning av handlingarna i ett diariefört ärende som
bevaras.

Mottagningsbevis Registreras
Vid inaktu-
alitet*) Berörd tjänsteman Papper Lev ej *)Då ärendet är avslutat

Reklam Vid inaktualitet *) Papper/digitalt Lev ej
*)Lämnas till berörd tjänsteman. Reklam som inte
behövs i verksamheten gallras vid postöppningen

E-postmeddelanden (inkomna eller upprättade) i
gemensam eller individuella elektroniska brevlåder Se anm Se anm

Elektronisk databas.
Säkerhetskopia på
magnetband. Digitalt

Kronologisk, eller efter
avsändare/
mottagare Se anm

Gallras löpande vid inaktualitet
OBS E-postmeddelanden av vikt för den allmänna
verksamheten eller ärende ska registreras i "Evolution"
eller verksamhetssystem
Information av vikt rörande enskild klient/brukare tillförs
dennes personakt/ journal

Bifogade filer till e-postmeddelanden Se anm Se anm

Elektronisk databas.
Säkerhetskopia på
magnetband. Digitalt

Resp. e-
postmeddelande Se anm

Bevaras/gallras i enlighet med vad som gäller för det e-
postmeddelande de tillhör. Om det länkade dokumentet
är nödvändigt för handläggningen av ett ärende skall
detta om möjligt tillföras ärendet.

Bifogade filer som inte kan öppnas
Vid
inaktualitet*)

Elektronisk databas.
Säkerhetskopia på
magnetband. Digitalt

Resp. e-
postmeddelande Lev. ej

*)När avsändaren (om möjligt) upplysts om
omständigheten samt givits tillfälle att inkomma med
informationen i standardformat.

Bifogade länkar Se anm Se anm

Elektronisk databas.
Säkerhetskopia på
magnetband. Digitalt

Resp. e-
postmeddelande Se anm

Bevaras/gallras i enlighet med vad som gäller för det e-
postmeddelande de tillhör. Om det länkade dokumentet
är nödvändigt för handläggningen av ett ärende skall
detta om möjligt tillföras ärendet. (T.ex. om det länkade
dokumentet utgörs av en utredning som avsändaren
skickat på remiss till kommunen.)

SMS, MMS rörande arbetet Se anm Resp. tjänstetelefon Digitalt Se anm

Gallras löpande vid inaktualitet.
OBS Information av vikt för verksamheten noteras i det
ärende det berör. (Diarium eller verksamhetssystem)

Inlägg i kommunens elektroniska anslagstavlor*) Se anm Extern webbplats Digitalt Se anm

*)"Sociala medier"

Upprättade och inkomna inlägg gallras vid inaktualitet.
(Inlägg av stötande eller kränkande karaktär mot andra
människor gallras snarast.)

OBS. Synpunkter etc. av vikt för verksamheten överförs
för vidare handläggning till "Evolution".

Cookie- och globalfiler Se anm Resp. dator Digitalt Kronologiskt Tas bort vid inaktualitet
Felaktiga uppgifter i ADB-upptagningar av
registerkaraktär, vilka tillkommit genom skrivfel, räknefel
eller motsvarande förbiseendefel

När rättelse
skett Resp system Digitalt Lev ej

Elektroniska handlingar som har överförts till annat
format eller annan databärare *) Resp system Digitalt Lev ej

*)Gallras efter kontroll att överföring lyckats
OBS. Handlingar försedda med elektroniska signaturer
får ej överföras till annat format om detta medför att
signaturen därefter ej kan verifieras

Interna meddelanden, intern information och intern
korrespondens*) Se anm Se anm Papper/digitalt Se anm Se anm

*)Internt utväxlad information inom verksamheten
Kan rensas vid inaktualitet om informationen ej behövs
för förståelsen av vad som skett i något ärende eller för
hur verksamheten har bedrivits. Behövs informationen
ur någon av dessa aspekter ska den diarieföras och
läggas till det ärende den berör eller, om den ej tillhör
ärende, lämnas till kommunarkivet efter två år.

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
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Kopior och dubbletter utav vilka arkivexemplar med
samma innehåll finns hos myndigheten Vid inaktualitet*) Papper Lev. ej

*)Om osäkerhet råder ifall det rör sig om en kopia eller
huruvida arkivexemplar finns kontaktas kommunarkivet.
OBS. Särskild försiktighet skall iakttas beträffande
konsultutredningar och projekthandlingar

Potentiella handlingar Vid inaktualitet*) Resp. system Digitalt Lev. ej

Sammanställningar, rapporter etc. som är möjliga att
ta ut ur ett system genom "rutinbetonade åtgärder"
som t.ex. användning av en rapportgenerator, ett
frågespråk eller en programmering.
OBS sedan en sammanställning, rapport etc. väl har
tagits ut ur systemet är denna inte längre "potentiell"
utan en "färdig" handling som beroende på syfte och
sammanhang kan vara antingen ett arbetsmaterial eller
en upprättad handling vars vidare hantering
(bevarande/gallring, registrering osv) avgörs av till vilken
process och handlingstyp den hör.

*) När systemet tas ur bruk

Fotografier Se anm Papper/digitalt Se anm

Framtagna av kommunen eller för dess räkning.

Pappersfotografier diabilder + negativ bevaras.
Beträffande digitala foton bevaras unika bilder samt
bilder som publicerats. Övriga kan gallras vid
inaktualitet.

OBS. Fotografier som tillfört sakuppgift till ärende
bevaras i ärendet.

Digitala bilder sparas i jpeg- format

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
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1 7 2 Lämna ut allmänna handlingar

Lämna ut allmänna handlingar/ uppgifter ur
allmänna handlingar. Förfrågningar om att ta del av
allmän handling som saknar pågående ärende. Om
det finns ärende så ingår förfågan i respektive
ärende och ska klassificeras och föras till det
ärende som överklagas om överklagan sker.

Inkommen begäran ta del av allmän handling
Gallras vid
inaktualitet* Papper/digitalt

*) Registreras och bevaras vid beslut att ej lämna ut
eller lämna ut maskad.

Beslut ej lämna ut allmän handling eller lämna ut den
maskad Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

I ärenden som överklagas ska begäran om att ta del av
allmän handling bevaras annars kan de gallras vid
inaktualitet.

Besvärshänvisning Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Bifogas beslut att ej lämna ut.

Kopior av utlämnade handlingar Se anmärkning
Kommunstyrelsens
närarkiv Papper

I ärenden som överklagas ska kopior på de utlämnade
handlingarna bevaras annars kan de gallras vid
inaktualitet.

Överklagande av beslut att ej lämna ut allmän handling Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Beslut/dom från kammarrätten Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

1 7 3 Redovisa information

Diarieföring/registrering av allmänna handlingar,
arkivförteckning, dokumenthanteringsplan,
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar

Diarium Bevaras* Evolution Digitalt
*)Förs över till elektronisk lösning för långtidsförvaring.
Pågående ärenden konverteras till nytt system

Postlista
Gallras vid
inaktualitet Evolution Sammanställning av registrerad inkommande post.

Handlingskort Bevaras Evolution Digitalt

Ärendekort Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Skrivs ut och arkivläggs tillsammans med ärendet så
länge ärendet bevaras på papper.

Ärendelista Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt

Register över samtliga avlutade och överlämnande
ärenden tas ut på papper en gång om året.

Arkivbeskrivning Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Varje myndighet ska ha en egen. ArkL 6 §. Kan ingå i
beskrivningen av  myndighetens allmänna handlingar.

Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Varje myndighet ska ha en egen. OSL 4 kap, 2 §. Kan
ingå i arkivbeskrivningen.

Arkivförteckning Bevaras Visual Arkiv Papper/digitalt

Uppdateras löpande. Krävs inte på myndighet om
dokumenthanteringsplanen hålls aktuell utan förs av
arkivmyndighet över överlämnade
handlingar/information.

Klassificeringsstruktur Se anmärkning
Se 1.3.1. Styrande dokument. Övergripande för hela
kommunen.

Dokumenthanteringsplan/Informationsplan Se anmärkning
Se 1.3.1. Styrande dokument. (Beslutas i samråd med
arkivmyndigheten)

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
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1 8 Tillsyn och Revision
1 8 1 Revision och granskning Intern revision

Projektplan Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Beställning av granskning Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Tillsynsrapport/inspektionsprotokoll Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Även revisionsberättelse och sakkunnigas rapport vid
granskning av årsbokslut
Bedömning delårsbokslut

Begäran om yttrande Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Yttrande/svar Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Protokollsutdrag/beslut från granskad myndighet Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Beslut från revisionen Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Beslut från kommunfullmäktige Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Övrig dokumentation från revision och granskning Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

1 9 Remisser, undersökningar och statistik
1 9 1 Externa remisser

Remiss/begäran om yttrande Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Yttrande/svar Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Protokollsutdrag/Beslut Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Beslut från remitterande organ Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

1 9 2 Externa undersökningar Ex externa enkäter

Enkäter, inkomna Se anmärkning Se anmärkning

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Se anm

Registreras och bevaras om de är av vikt annars gallras
vid inaktualitet
Externa enkäter som bevaras levereras till kommunarkiv
efter 2 år

Enkätsvar, avgivet Se anmärkning Se anmärkning

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Se anm

Registreras och bevaras om de är av vikt annars gallras
vid inaktualitet
Externa enkäter som bevaras levereras till kommunarkiv
efter 2 år

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
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1 9 3 Statistik till andra myndigheter Statistik ex till SCB, Skolverket m fl

Begäran om uppgifter Registreras D
Gallras vid
inaktualitet

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Kronologiskt Levereras ej

Lämnade uppgifter Se anmärkning

1 arkivex av den egna organisationens
sammanställningar (motsv.) bevaras. Övriga gallras vid
inaktualitet

1 12 Dataskydd Dataskyddsförordningen
1 12 1 Dataskyddsombud

Beslut om dataskyddsombud Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

1 12 2 Samtycken

Samtycken Vid inaktualitet
Kommunstyrelsens
närarkiv Papper Alfabetisk Levereras ej

För publicering av personliga uppgifter på hemsida t.ex.
privat e-postadress

1 12 3 Personuppgiftsbehandling

Registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar Se anmärkning

I förteckningen ska ändamål och laglig grund framgå för
personuppgiftsbehandlingarna. Uppdateras kontinuerligt
bör tas ut en ögonblicksbild vart 5.e år för forskning.

Begäran om registerutdrag Registreras D
Gallras vid
inaktualitet

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt

Gäller registerutdrag rörande vilka system som
innehåller personuppgifter på den som begär utdraget

Begäran om rättelse Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Den registrerade har möjlighet att själv begära att den
personuppgiftsansvarige ska korrigera uppgifter som
behandlats i strid med lagen eller föreskrifter som har
utfärdats med stöd av lagen. Om man vill att ens egna
personuppgifter ska rättas kan man göra det antingen
med en muntlig eller en skriftlig begäran. Det måste
framgå att man är missnöjd med behandlingen i något
visst avseende och vill att detta ska korrigeras. Om man
vill kan man också begära att tredje man ska
underrättas om ändringarna, till exempel en
arbetsgivare

2 INTERN SERVICE

2 1 Mötesadministration

Förberedelser och genomförande av
nämndssammanträden, sammanträden och möten
av olika slag. Gäller även bolag och förbund. Ej
beslut.

2 1 1 Mötesplanering

Sammanträdesplanering (kalender) Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Protokollsutdrag/beslut Registreras D Bevaras

Kommunstyrelsens
närarkiv
Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Beslutet om sammanträdesplanering

Bokning av lokaler
Gallras vid
inaktualitet Outlook Digitalt Levereras ej

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
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2 1 2 Genomföra möten

Kallelse/föredragningslista med beslutsunderlag (kopior
av de ärenden som tas upp på mötet) Bevaras Evolution Papper/digitalt Kronologiskt 2 år Hanteras digitalt.

Anslag Gallras efter 2 år Typo3 Digitalt Kronologiskt Levereras ej
Justeringsanslag för protokoll. Koppling till digital
anslagstavla på webb.

2 2 Administration av förtroendevalda

2 2 1 Registrera  förtroendevalda
Handlingarna inom denna process Ingår i
kommunstyrelsens arkiv

2 2 2 Ersättning och arvoden till förtroendevalda
Handlingarna inom denna process Ingår i
kommunstyrelsens arkiv

2 2 3 Utveckla förtroendevaldas kompetens

Gäller beslutsprocessen. Fördjupning i beslut och
politiskt arbete. OBS! Kan också gälla om politiker sitter
i special nämnd/styrelse där specifik utbildning krävs
inom området för att de ska kunna fatta beslut.

Protokollsutdrag/beslut Registeras D Bevaras Ks närarkiv Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Kurser och konferenser

Inbjudan till externa kurser och konferenser för
förtroendevalda

Gallras vid
inaktualitet* Papper/digitalt Levereras ej

*)Om inbjudan ingått i kallelse/beslutsunderlag inför
sammanträde ska den registreras och bevaras

Interna utbildningar för nya förtroendevalda Bevaras* Papper/digitalt Se anm
*)Ett arkivexemplar av Inbjudan, kursmaterial och
deltagarlista bevaras och levereras till kommunarkiv

2 6 Inköp och försäljning

Det finns möjlighet för kommunen att, om upphandlare
så vill, avstå från att använda 2.6.2 och 2.6.3  ifall
upphandlare menar att allt inom verksamheten ryms
inom 2.6.1 Genomföra upphandling.

2 6 1 Genomföra upphandling

Beslut om upphandling/beslut om att delta i samordnad
upphandling Registreras D Bevaras Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Förfrågningsunderlag/förfrågningsmaterial/Upphandling
sdokument  - arbetsmaterial

Gallras vid
inaktualitet Mapp Papper/digitalt Ärende Levereras ej

Räknas ej som allmän handling och är därför inte
offentlig

Förfrågningsunderlag/förfrågningsmaterial
/Upphandlingsdokumentation - färdigställt Registreras i TED

Gallras vid
inaktualitet TED Digitalt Ärende Levereras ej

TED = "Tenders Electronic Daily" EU:s och EFTA:s
organ för offentliggörande av upphandlingar inom
området.
Förfrågningsunderlag är arbetsmaterial tills det
publiceras. Sekretess tills publicerat i TED. Kommunen
skickar förfrågningsunderlag och annons via
upphandlingssystem Tendsign till TED varifrån
informationen sprids ut till leverantörer och allmänhet.

Annons och förfrågningsunderlag/upphandlings-
dokument Registreras D Bevaras Evolution, Tendsign Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Sekretess tills publicerat i TED

Anbudsöppningsprotokoll Registreras D Bevaras Evolution, Tendsign Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Vilka anbud som kommit in. Absolut sekretess tills
tilldelningsbeslutet offentliggjorts.

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
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Upphandlingsprotokoll Registreras D Bevaras Evolution, Tendsign Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Vilka anbud som uppfyller förfrågningsunderlaget.
Samma som utvärderingsprotokoll,
kvalificeringsprotokoll och prövningsprotokoll. Sekretess
tills tilldelningsbeslut offentliggjorts.

Prövning/kvalificering Registreras D Bevaras Evolution, Tendsign Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut
Utvärderingen av anbuden och hur de uppfyller kraven
som ställts i förfrågningsunderlaget

Tilldelningsbeslut Registreras D Bevaras Evolution, Tendsign Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut
Vilket anbud som vann. Går i vissa fall till beslut i
nämnd/styrelse

Anbud, inte antaget/ej vunnet Se anmärkning Tendsign Digitalt Ärende Se anm

Vanliga upphandlingar kan gallras efter 5 år men vid EU-
upphandling måste även icke antagna anbud bevaras.
Absolut sekretess tills tilldelningsbeslutet offentliggjorts.

Anbud, antaget Registreras D Bevaras Evolution, Tendsign Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut Absolut sekretess tills tilldelningsbeslutet offentliggjorts.

Avtal (ramavtal, tjänstekontrakt, varukontrakt,
entreprenadkontrakt) Registreras D Bevaras Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Beslut att avbryta upphandling Registreras D Bevaras Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Ansökan om överprövning , yttranden och dom Registreras D Bevaras Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

2 6 2 Avropa från ramavtal

Förfrågningsunderlag/Upphandlingsdokument vid avrop
från ramavtal, förnyad konkurrensutsättning Registreras D Bevaras Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

2 6 3 Genomföra direktupphandling

Förfrågningsunderlag/upphandlingsdokumentation
direktupphandling Registreras D Bevaras Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Myndighet kan besluta om ej registrering av
förfrågningsunderlaget understiger visst belopp annars
ska handlingarna diarieföras

Offert, antagen Registreras D Se anm Evolution Papper/digitalt Se anm Se anm

Om ärende finns för upphandlingen ska antagen offert
registreras i detta och bevaras. Offerter som rör låga
belopp enligt ovan kan gallras vid inaktualitet.

Orderbekräftelse Gallras efter 2 år Mappstruktur/fliksystem*) Papper/digitalt Systematisk ordning Levereras ej

*)Digitala handlingar i mappstruktur, analoga i
hängmappar eller fliksystem
Ordnas efter en vedertagen söksystematik

Garantibevis

Gallras vid
garantitidens
upphörande Mappstruktur/fliksystem*) Papper/digitalt Systematisk ordning Levereras ej

*)Digitala handlingar i mappstruktur, analoga i
hängmappar eller fliksystem
Ordnas efter en vedertagen söksystematik

Produktdokumentation
Gallras vid
inaktualitet Mappstruktur/fliksystem*) Papper/digitalt Systematisk ordning Levereras ej

*)Digitala handlingar i mappstruktur, analoga i
hängmappar eller fliksystem
Ordnas efter en vedertagen söksystematik

Följesedel Gallras efter 2 år Mappstruktur/fliksystem*) Papper/digitalt Systematisk ordning Levereras ej

*)Digitala handlingar i mappstruktur, analoga i
hängmappar eller fliksystem
Ordnas efter en vedertagen söksystematik

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
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Förslag 2020-04-01 Dokumenthanteringsplan för revisorerna
Tomelilla kommun

Dnr. Ks 2020/50 

13

2 6 4 Förvalta avtal
Bevakning av avtal, option på förlängning vid
upphandling etc.

Avtal av vikt Registreras D Bevaras Evolution Papper/digitalt Ärendenr 2 år efter avslut

Avtal som omfattas av avskrivning eller med lång rättslig
betydelse.
Avtal ingångna genom upphandling
Samverkansavtal m.m.

Avtal/kontrakt Registreras D

Gallras två år
efter avtalets
utgång Evolution Papper/digitalt

Hid nr
Avtalstyp Levereras ej

Avtal/kontrakt av mindre ekonomisk betydelse,
rutinmässiga

Komplettering av avtal Registreras D Se anmärkning Evolution Papper/digitalt Se anmärkning 2 år efter avslut

Omförhandling/ändring/förlängning

Registreras, sorteras och bevaras enligt vad som gäller
för avtalet

Uppsägning av avtal Registreras D Se anmärkning Evolution Papper/digitalt Se anmärkning Se anmärkning

Omförhandling/ändring/förlängning

Registreras, sorteras och bevaras enligt vad som gäller
för avtalet

A Verksamhetsområde,
B-C Processgrupp/huvudprocess ,
D Handlingstyp

Kommentarer
D=Diarium
V=Verksamhets-
system

Gallras/
Bevaras

Förvaringsplats/
registrering
(verksamhetssystem,
verksamhetsnära arkiv
för digital information
och/eller närarkiv eller
mellanarkiv för papper)

Original/kopia
(analogt eller
digitalt, avvikelser
markeras)

Sortering (vid analog
arkivering)

Till slutarkiv (när
informationen inte
längre behövs i
verksamheten)

Anmärkning

A B C D
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 104 Dnr KS 2020/49

Svar på initiativärende om konsekvensbeskrivningar i 
tjänsteskrivelser

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar avslå initiativärendets två första förslag angående 
juridisk bedömning och samverkan med berörda fackliga organisationer 
medan det tredje förslaget gällande uppföljning bifalles.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har den 26 februari 2020 inkommit med följande 
initiativärende:

”Förvaltningen får i uppdrag att ta fram konsekvenser enligt nedan på 
samtliga beslut som ska fattas av politiken där förvaltningen lägger fram 
förslag till beslut.

De olika konsekvenserna anser vi Sverigedemokrater ska vara de tre som vi 
har idag:

Ekonomiska konsekvenser (och finansiering)
Barnperspektivet
Miljöperspektivet

Samt vill vi Sverigedemokrater lägga till följande tre:

Juridisk bedömning
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Uppföljning”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, framför följande 
yttrande: 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 104 forts.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att bifalla en motion 
om att barnperspektivet skulle uppmärksammas i samtliga tjänsteskrivelser. 
Detta infördes i början av januari 2020 och samtidigt skapades underrubriker 
för ”Ekonomiska konsekvenser” och ”Miljöperspektivet”. 

Det har endast gått ca 2,5 månad sedan tre nya underrubriker infördes i 
tjänsteskrivelserna och det finns fortfarande en hel del frågor om hur denna 
del av tjänsteskrivelserna ska skrivas. Många har efterfrågat vad de ska skriva, 
medan vi på kansliet svarar att det handlar om ett tankesätt. Det kan inte 
finnas några färdiga svar på vad man som tjänsteperson ska skriva, utan det 
viktiga är att man verkligen tänker efter vilka konsekvenser förslaget får vad 
gäller ekonomi, barn och miljö. 

Att i nuläget införa ytterligare tre underrubriker menar jag är för tidigt. 
Självklart ska en juridisk bedömning göras när det är relevant och då ska den 
också redovisas i tjänsteskrivelsen. Självklart ska samverkan med berörda 
fackliga organisationer genomföras när det är relevant, men den genomförs i 
regel efter tjänsteskrivelsen är framtagen. Ett exempel är det i kommunen 
viktigaste beslutet för året, budgeten. Vad gäller budgeten hålls MBL-
förhandling med de fackliga organisationerna mellan kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges behandling. När ekonomichefen skriver sin 
tjänsteskrivelse till budgeten kan hon alltså inte redogöra för vad som 
kommer fram i samverkan med de fackliga organisationerna.

Vid en genomgång av några av nämndernas och utskottens sammanträden 
kan följande konstateras:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 mars 2020
Av 15 ärenden hade åtta en tjänsteskrivelse i grunden (övriga sju var i 
huvudsak informationsärenden och ärenden som överlämnats till ksau från 
kommunstyrelsen). Av de åtta var det relevant med en juridisk bedömning i 
två av ärendena. Detta var också gjort och redovisat i tjänsteskrivelserna som 
framgick i familjenämndens förslag till kommunfullmäktige. Inte i något fall 
var det aktuellt med samverkan med fackliga organisationer innan 
tjänsteskrivelsen skrevs.

Familjenämnden 27 mars 2020
Av 13 ärenden hade nio en tjänsteskrivelse i grunden. I två av ärendena var 
det relevant med en juridisk bedömning och det var också gjort och redovisat 
i tjänsteskrivelserna. Inte i något fall var det aktuellt med samverkan med 
fackliga organisationer innan tjänsteskrivelsen skrevs.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 104 forts.

Byggnadsnämnden 25 mars 2020
Av 21 ärenden hade samtliga en tjänsteskrivelse i grunden. I 15 av ärendena 
var det relevant med en juridisk bedömning och det var också gjort och 
redovisat i tjänsteskrivelserna. Inte i något fall var det aktuellt med 
samverkan med fackliga organisationer innan tjänsteskrivelsen skrevs.

Utifrån denna, visserligen begränsade genomgång, anser jag att det inte är 
relevant att lägga till underrubriken ”samverkan med berörda fackliga 
organisationer”. Det finns inte heller något behov av att lägga till 
underrubriken ”juridisk bedömning”. I de fall då en juridisk bedömning är 
relevant så genomförs den och redovisas i ärendebeskrivningen. Särskilt vad 
gäller myndighetsutövning som exempelvis bygglov så är största delen av 
ärendebeskrivningen redan idag en juridisk bedömning.

Vad gäller uppföljning är bedömningen svårare eftersom det finns en tydlig 
förbättringspotential inom detta område. Vård och omsorg samt individ- och 
familjeverksamheten är duktiga på att skriva in till exempel hur olika planer 
och mål ska följas upp, medan andra verksamheter kan förbättra detta 
ytterligare. 

Generellt kan sägas att uppföljning alltid ska ske, men det är inte riktigt så 
enkelt. Ta den här tjänsteskrivelsen som exempel. Om förvaltningens förslag 
till beslut vinner kommunstyrelsens gehör så behöver inte någon uppföljning 
ske. Men om kommunstyrelsen väljer att bifalla hela eller delar av 
initiativärendet så är det rimligt med en uppföljning efter ca eller ett par 
månader för att se att beslutet är genomfört. Men när denna tjänsteskrivelse 
skrivs är det inte möjligt att svara för vilken uppföljning som ska 
genomföras. Följaktligen är det först efter beslutet som vi vet hur det ska 
följas upp. Detta görs idag genom att beslutet expedieras till ansvarig 
tjänsteman som ska verkställa eller följa upp beslutet.

Ekonomiska konsekvenser
Varje underrubrik tar mer eller mindre tid för den tjänsteperson som ska 
skriva tjänsteskrivelsen. Det finns dock inget rimligt sätt att räkna ut hur 
mycket tid det tar. Om mer omfattande juridiska bedömningar krävs än idag 
så behöver kansliavdelningen ökade resurser för att kunna stötta de olika 
verksamheterna.

Barnperspektivet
Om ytterligare underrubriker läggs in i alla tjänsteskrivelser så finns det risk 
för att barnperspektivet beaktas mindre.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

§ 104 forts.

Miljöperspektivet
Om ytterligare underrubriker läggs in i alla tjänsteskrivelser så finns det risk 
för att miljöperspektivet beaktas mindre.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå initiativärendet angående 
konsekvensbeskrivningar i tjänsteskrivelser med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1582.

  
Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 37/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att 
avslå initiativärendets två första förslag angående juridisk bedömning och 
samverkan med berörda fackliga organisationer medan det tredje förslaget 
gällande uppföljning bifalles.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 127 Dnr KS 2020/63

Medborgarlöfte 2020 Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Polismyndigheten Region 
Syd avge föreslaget medborgarlöfte för 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunpolis Anna Hagenkötter och tf. säkerhetssamordnare Helena Berlin 
har tillsammans arbetat fram ett medborgarlöfte för 2020 utifrån den 
samverkansöverenskommelse som finns och som gäller till och med år 2020:

Tomelilla ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. För att 
uppnå detta samverkar Tomelilla kommun och lokalpolisområde Ystad i 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En del av vår samverkan 
består av medborgarlöften som handlar om att lyssna på vad de som bor i 
kommunen upplever är viktigt för att de ska känns sig trygga och säkra. 
Genom en gemensamt framarbetad problembild och med stöd av 
trygghetsmätning 2019 samt medborgardialoger, trygghetsvandringar och 
medarbetardialoger inom polisen är vi i samverkan överens om nedanstående 
aktiviteter inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Tomelilla kommun och lokalpolisområde Ystad avger härmed löfte om:
 att under 2020 arbeta med att öka den upplevda tryggheten för 

kommuninvånarna i Tomelilla kommun genom att vid varje 
genomförd trygghetsvandring välja två föreslagna aktiviteter som ska 
genomföras/åtgärdas under året av polis och kommun.

 långsiktigt och i samverkan mellan socialtjänst och polis fortsätta med 
oanmälda hembesök för barn upp till 18 år, i syfte att identifiera 
riskfaktorer och öka skyddsfaktorer, se bilaga 1. Syftet är att 
uppmärksamma individen och familjen på riskfaktorer som kan leda i 
negativ riktning för barnets hälsa och utveckling. Vidare är syftet att 
öka skyddsfaktorer kring barnet som leder till positiva förändringar.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 127 forts.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans:
 Genom utvalda genomförda aktiviteter från trygghetsvandringar öka 

tryggheten för kommuninvånarna. Detta mäts i den årliga 
trygghetsmätningen som genomförs i samarbete mellan kommunen 
och Polismyndigheten.

 Genomföra oanmälda hembesök och tillsammans med individen och 
dennes familj identifiera riskfaktorer och öka skyddsfaktorer.

  
Beslutsunderlag
Medborgarlöfte 2020 Tomelilla kommun (ver 4), handlingsid: Ks 2020.1791.
  
Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunstyrelsen att tillsammans med Polismyndigheten Region Syd avge 
föreslaget medborgarlöfte för 2020.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Medborgarlöfte Tomelilla kommun 2020

Tomelilla ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. För att uppnå detta 
samverkar Tomelilla kommun och lokalpolisområde Ystad i brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. En del av vår samverkan består av medborgarlöften som 
handlar om att lyssna på vad de som bor i kommunen upplever är viktigt för att de ska 
känns sig trygga och säkra. Genom en gemensamt framarbetad problembild och med 
stöd av trygghetsmätning 2019 samt medborgardialoger, trygghetsvandringar och 
medarbetardialoger inom polisen är vi i samverkan överens om nedanstående aktiviter 
inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Tomelilla kommun och lokalpolisområde Ystad avger härmed löfte om:

 att under 2020 arbeta med att öka den upplevda tryggheten för kommuninvånarna i 
Tomelilla kommun genom att vid varje genomförd trygghetsvandring välja två 
föreslagna aktiviteter som ska genomföras/åtgärdas under året av polis och 
kommun

 långsiktigt och i samverkan mellan socialtjänst och polis fortsätta med oanmälda 
hembesök för barn upp till 18 år, i syfte att identifiera riskfaktorer och öka 
skyddsfaktorer, se bilaga 1. Syftet är att uppmärksamma individen och familjen på 
riskfaktorer som kan leda i negativ riktning för barnets hälsa och utveckling. Vidare 
är syftet att öka skyddsfaktorer kring barnet som leder till positiva förändringar.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans:

 Genom utvalda genomförda aktiviteter från trygghetsvandringar öka tryggheten för 
kommuninvånarna. Detta mäts i den årliga trygghetsmätningen som genomförs i 
samarbete mellan kommunen och Polismyndigheten.

 Genomföra oanmälda hembesök och tillsammans med individen och dennes familj 
identifiera riskfaktorer och öka skyddsfaktorer. 
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Följ med i hur det går!  

 På kommunens hemsida och polisens sociala medier. 

Tomelilla xxxx-xx-xx

Chef lokalpolisområde Ystad     Kommunstyrelsens ordförande 

---------------------------------------     --------------------------------------
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Bilaga 1

Vad är en eller flera riskfaktorer?
Enligt Andershed, H är en riskfaktor är något som ökar sannolikheten eller risken för ett 
visst utfall. Enskilda riskfaktorer är ofta relativt svaga, det vill säga att många individer 
som har en enskild, isolerad riskfaktor kommer aldrig att utveckla det utfall som 
riskfaktorn ökar risken för. Fler riskfaktorer desto högre risk. (Andershed. H, 
Powerpoint; Vem blir kriminell 7 nov 2019 Malmö)

Exempel på generella riskfaktorer:
 Skolfrånvaro
 Individens eget beteende 
 Individens egenskap/er
 Riskmiljö 
 Umgänge

Riskfaktorer hos den unge: 
 Trotsighet, ilska eller oräddhet 
 Överaktivitet, impulsivitet eller koncentrationssvårigheter
 Alkohol- eller droganvändning
 Problematiska kamratrelationer 
 Bristfälliga skolprestationer
 Normbrytande beteende
 Negativa problemlösningar, tolkningar eller attityder

Riskfaktorer hos familjen:
 Föräldrarnas egna svårigheter
 Psykisk ohälsa
 Svårigheter i föräldra-barn relation
 Svårigheter med uppfostringsstrategier

Vad är en eller flera skyddsfaktorer?  
Enligt Andershed, H är en skyddande faktor är något som, enligt forskning minskar 
sannolikheten eller risken för ett visst fall. ”Närvaro av en eller flera skyddsfaktorer kan 
göra att den unge inte utvecklar problem trots att han eller hon innehar eller exponeras 
för riskfaktorer”. (Andershed. H, Powerpoint; Vem blir kriminell 7 nov 2019 Malmö)

Exempel på generella skyddsfaktorer:
 Individens eget beteende 
 Individens egenskap/er
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 Miljö
 Skola
 Umgänge
 Aktiviteter
 Trygg vuxen

Skyddsfaktorer hos den unge:
 Positiv skolanknytning och prestationer
 Positiv förhållningsätt eller problemlösningar
 Positiva umgängen och eller aktiviteter
 Den unges medvetenhet och motivation

Skyddsfaktorer hos familjen:
 Vårdnadshavarnas ork, engagemang eller stöd
 Vårdnadshavarnas positiva attityder och uppfostringsstrategier 
 Vårdnadshavarmas medvetenhet och motivation
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 113 Dnr KS 2020/99

Tomtpriser för energineutrala bostäder

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

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 113 forts.

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

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

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

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

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

Den långsiktiga konsekvensen blir minskat ekonomiskt utrymme i framtida 
exploateringsprojekt.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen direkt bäring på barnkonventionens artiklar.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 113 forts.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att priset 
för köp av kommunal tomt ska reduceras för köpare som uppför en eller 
flera energineutrala bostäder på tomten.

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

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

Beslutsunderlag
Förslag på ändring av tomtpriser för energineutrala bostäder, handlingsid: Ks 
2020.1770.
Kommunfullmäktige § 31/2019, handlingsid: Ks 2019.1616.

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 113 forts.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anders Ramäng, Verkställande direktör

Anders Ramäng, VD
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SSTYRELSEN

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

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

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

Jan-Åke Troedsson, Styrelsens ordförande

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

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

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

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

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

smarknaden samt   
• att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande 

arbete.     
   

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

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

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

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

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

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

Malmö den 1 april 2020

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

Vår revisionsberättelse har lämnats 3 april 2020
 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Carl Fogelberg
        Auktoriserad revisor

 
Vår granskningsrapport har lämnats 3 april 2020

 

Per Lilja                                          Sylve Qvillberg
                                                           Lekmannarevisor                            Lekmannarevisor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Övriga intäkter/kostnader 0 0 0 0 0

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

       

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

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

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

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

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

       

Ekonomisk ställning       

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

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

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

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

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

Konsolideringsgrad 327% 277% 320% 297% 334%

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

Tilläggskapital 0 0 0 0 

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

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

Solvenskvot 402% 297% 165% 188% 

       

Nyckeltal       

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

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

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

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

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

Premieinkomst 1 61 938 225 62 387 559

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

Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie     

och kvardröjande risker  68 272 -235 471

  40 822 404 39 843 887

     

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

  3 552 898 -1 086 455

Utbetalda försäkringsersättningar      

Före avgiven återförsäkring  -58 811 814 -57 789 988

Driftkostnader för skadereglering  -2 689 682 -2 740 285

Återförsäkrares andel  23 535 479 34 964 113

    

Förändring i avsättning för oreglerade skador      

Före avgiven återförsäkring  37 788 617 61 390 773

Återförsäkrares andel  -23 557 406 -49 417 974

  -23 734 806 -13 593 361

     

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

  -9 015 950 -9 011 218

    

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  11 624 546 16 152 853

    

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

Kapitalavkastning, intäkter 4 7 630 629 6 138 424

Realiserade vinster/förluster 4 1 726 970 414 554

Kapitalavkastning, kostnader  -206 150 -115 000

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen  -3 552 898 1 086 455

Orealiserade vinster/förluster  10 572 745 -11 354 066

Övriga intäkter och kostnader  525 000 500 000

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  28 320 842 12 823 220  

   

Bokslutsdispositioner     

Förändring av säkerhetsreserv  5 733 341 -6 862 364

Resultat före skatt  34 054 183 5 960 856

Skatter 5 -7 331 850 -1 605 930

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

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat    

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

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  3 552 898

Försäkringsersättningar f e r RA 2 -23 734 806

Övriga intäkter/kostnader  0

Driftkostnader f e r  -9 015 950

  11 624 546

    

Avvecklingsresultat f e r    

Avvecklingsresultat brutto RA 3 15 670 786

Återförsäkrares andel  -8 334 600

  7 336 186 

   

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring    

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

Avsättning för oreglerade skador  -52 775 440

  -56 551 364

   

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar    

Avsättning för oreglerade skador  22 106 335

  22 106 335

1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.   

    

NOTER TILL RESULTATANALYSEN   
Not RA 1  Premieintäkt f e r   

Premieinkomst före avgiven återförsäkring  61 938 225

Premier för avgiven återförsäkring  -21 184 093

Förändring i avsättning för ej intjänad premie     

och kvardröjande risker  68 272

Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring  40 822 404

    

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r    

Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering    
Före avgiven återförsäkring  -58 811 814

Återförsäkrares andel  23 535 479

Skadereglering  -2 689 682

  -37 966 017

Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring    

Före avgiven återförsäkring  37 788 617

Återförsäkrares andel  -23 557 406

  14 231 211

    

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring  -23 734 806
   

Not RA 3 Avecklingsresultat   

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

skador som haft lägre skadekostnad än reserven för skadan förekommer.     

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

Placeringstillgångar     

Obligationer och andra räntebärande värdepapper  183 439 803 171 468 486

  183 439 803 171 468 486

    

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska      

avsättningar     

Avsättning för oreglerade skador  13 506 335 37 063 741

  13 506 335 37 063 741

     

Fordringar     

Fordringar avseende direkt försäkring  45 534 734 45 796 892

Fordringar avseende återförsäkring  8 600 000 6 000 000

Övriga fordringar  99 827 329 277

Skattefordringar  1 840 506 7 256

  56 075 067 52 133 425

     

Andra tillgångar     

Materiella tillgångar 8 0 329 117

Kassa och bank  37 373 517 34 547 745

Uppskjutna skattefordringar  0 1 495 672

  37 373 517 36 372 534

    

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

Upplupna ränteintäkter  3 817 968 2 643 202

  3 817 968 2 643 202

    

 

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

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

Reservfond  688 688

Summa bundet eget kapital  72 568 688 72 568 688

     

Fritt eget kapital 9  

Överkursfond  4 711 575 4 711 575

Balanserad vinst/förlust  7 943 018 5 765 132

Årets resultat  26 722 333 4 354 926

Summa fritt eget kapital  39 376 926 14 831 633

Summa eget kapital  111 945 614 87 400 321

    

 

Obeskattade reserver     

Säkerhetsreserv 9 26 545 023 32 278 364

  26 545 023 32 278 364

     

Försäkringstekniska avsättningar före      

avgiven återförsäkring    

 

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

Oreglerade skador 11 52 775 440 87 964 057

  56 551 364 91 808 253

Avsättning för andra risker och kostnader     

Avsättning för skatter 9 0 2 945 280

  0 2 945 280

Skulder     

Skulder avseende återförsäkring  0 0

Övriga skulder 12 12 959 613 22 547 172

Skatteskuld  7 355 675 

  20 315 288 22 547 172

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     

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

  78 855 401 62 701 998

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      

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

BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital

Fond för 
verkligt värde

FRITT EGET KAPITAL

Överkurs-
fond

Balanserad
vinst och årets

resultat

Summa

Övrigt till-
skjutet kapital

Summa

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

Transaktioner med aktieägare    

Genomförd nyemission    0

Transaktion med aktieägare    0

Summa transaktioner med aktieägare  0 0 0

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

    

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

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

Årets resultat   26 722 333 26 722 333

Summa resultat  4 711 575 36 842 391 41 553 966

Transaktioner med aktieägare    

Genomförd nyemission   0 0

Transaktion med aktieägare   0 0

Utdelning avseende 2018   -2 177 040 -2 177 040

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

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

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

Årets resultat 26 722 -6 087

Justering för av- och nedskrivningar 37 124

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -12 520 16 967

Förändring säkerhetsreserv -5 733 20 250

Förändring försäkringstekniska avsättningar -14 231 -24 777

Betald skatt -2 972 -1 021

Upplupen räntefordran ej utbetald (förändring)   

(Bokslutsdisp, övr korr EK)   

 -8 697 5 456

   

Förändring kortfristiga fordringar 205 -16 135

Förändring kortfristiga skulder 6 498 -1 503

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 994 -12 182

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv materiella anläggningstillgångar   

Avyttring materiella anläggningstillgångar 419  

Investeringar i placeringstillgångar 6 578 -12 443

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 997 -12 443

   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Utdelning -2 177 -1 330

Inbetalt registrerat aktiekapital   

Inbetalt värde överkursfond   

Inbetalt ej registrerat aktiekapital   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 177 -1 330

   

Årets kassaflöde 2 826 -25 955

  

 

Likvida medel vid årets början  34 547 60 502

Årets förändring 2 826 -25 955

Likvida medel vid årets slut 37 373 34 547
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NOTER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inkassera avtalsenliga kassaflöden, och  
      
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nya fordringar 10 995 512 10 995 512

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

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

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

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

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

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

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

2018 <2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nya fordringar 0 0 0 0 0 4 457 4 457

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     
(tkr)   Summa 

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

Summa 105 015 183 440 288 455 
    

    
 

(tkr)   Summa 

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

Summa 123 409 171 468 294 877 
    

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

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 

värde

31 december 2019

31 december 2018

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

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

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

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

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

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

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

• Egendomsförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Fartyg
• Förmögenhetsbrott

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2019

Justerandes sign

Kf § 64 Dnr KS 2019/85

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har avlämnat årsredovisning och 
granskningsrapport för år 2018.

Årets resultat blev 12,8 Mkr för dispositioner. Styrelsens förslag till 
aktieutdelning med 30 kr per aktie, uppgår till totalt 2 177 tkr.

Revisorerna beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 67/2019, handlingsid: Ks 2019.1845.
Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB, handlingsid: Ks 2019.1133.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 99/2019:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Kommunstyrelsen § 67/2019:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

101



LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

ÅRSRAPPORT

2019-01-01 – 2019-12-31

Organisationsnummer 802496-4218

102



2LEADER Sydöstra Skåne Årsrapport 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Den operativa verksamheten sköts av föreningens verksamhetskontor med anställd personal. 

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

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

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

Under 2019 har nedanstående ledamöter suttit i LAG:

Namn Sektor/Kompetens Mandat Kommun/
Organisation Avgick Valdes in

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

Föreningsstämman valde Carina Almedal till ordförande. 

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

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

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

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

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

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

Under 2019 har nedanstående personer suttit i AU-Fiske:

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

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

Under 2019 har nedanstående ledamöter suttit i valberedningen:

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

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

Internrevisorer
Under 2019 har föreningen haft nedanstående internrevisorer:

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

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

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

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

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

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

Den lokala utvecklingsstrategin

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

Kvalitetsgranskning

Riskanalys upprättades för 2019 och kvalitetsgranskning är genomförd för 2019.

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

Stödmaterial

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

Informationsinsatser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intresseanmälningar och projektansökningar

Intresseanmälningar (exkl. driftprojektet)
2016 2017 2018 2019

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

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

Projektansökningar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Kr) Utfall 2019 Utfall 2018

Offentlig medfinansiering Not 1       2 193 697 2 140 737

Statlig medfinansiering Not 2 0 2 627 034

Medlemsavgifter samt övriga intäkter Not 3 6 962 13 442

Valutakursvinster/Förluster 0 -189

Periodiserad intäktskorrigering 2 974 055 -1 895 205

Summa intäkter 5 174 714 2 885 819

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

Personalkostnader Not 5 -1 691 889 -1 497 679

Summa kostnader -5 174 614 -2 885 819

Verksamhetens nettoresultat 100 0

Dröjsmålsräntor -100 0

Summa finansiella poster -100 0

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

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

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

Summa kortfristiga fordringar 1 995 489 308 549

Kassa och bank 1 354 523 4 222 792

Summa omsättningstillgångar 3 350 012 4 531 341

SUMMA TILLGÅNGAR 3 350 012 4 531 341

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 0 0

Årets resultat 0 0

Summa eget kapital 0 0

Kortfristiga skulder

Särskild löneskatt pensionskostnad 10 908 10 423

Preliminär källskatt 56 362 31 440

Lagstadgade sociala avgifter 60 470 37 499

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

Summa kortfristiga skulder 3 350 012 4 531 341

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

REDOVISNINGSPRINCIPER MM

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

NOTER

(Kr) 2019 2018

Not 1 Offentlig medfinansiering

Simrishamns kommun 510 885 510 885

Sjöbo kommun 498 624 498 624

Tomelilla kommun 352 030 352 030

Ystads kommun 779 198 779 198

Skånes Ess 52 960

Totalt 2 193 697 2 140 737

Not 2 Statlig medfinansiering

Statens Jordbruksverk, drift 0 2 557 462

Statens Jordbruksverk, Säl och Skarv 0 69 572

Totalt 0 2 627 034

Not 3 Medlemsavgifter samt övriga intäkter

Medlemsavgifter 4 200 2 900

Ersättning från Försäkringskassan 2 762 10 542

Totalt 6 962 13 442

Not 4 Externa kostnader

Lämnade projektbidrag 2 894 603 939 668

Administration 234 003 244 817

Resor och hotell 31 055 19 120

Arrangemang och marknadsföring 16 514 28 087

Trycksaker 4 942 1 152

Konsultarvode 247 423 21 751

Övriga kostnader 54 185 133 545

Totalt 3 482 725 1 388 140

Not 5 Personalkostnader

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

Arvode, ordförande o vice ordförande 25 000 20 000

Sammanträdesersättningar 215 288 111 284

Arbetsutskott 0 2 975

Valberedning 15 400 7 657

Traktamenten 1 446 0

Övriga personalrelaterade kostnader 202 066 141 275

Totalt 1 691 889 1 497 679
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NOTER FORTS.

NOTER

(Kr) 2019 2018

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Hyra januari 2019 0 6 917

Fordran pågående projekt 1 995 489 301 632

Totalt 1 995 489 308 549

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Medlemsavgift 100 100

Collectum 4 911 4 217

First Card 597 0

Leader Skånes ESS 19 270 19 453

Löneadministration 4 626 4 299

Revisionskostnader 17 000 18 000

LAG sammanträdesersättningar 64 168 14 111

Skuld pågående projekt 3 111 600 4 391 799

Totalt 3 222 272 4 451 979
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UNDERSKRIFTER

Styrelsen och revisorernas underskrift av föreningens årsrapport 2019

Ann-Margrete Clarén Bengt Andersson

Carina Almedal Daniel Jonsgården

Janet ten Have Kamilla Danielsson

Linda Ohlsson Madelene Johansson

Mats Carlsson Mattias Johansson

Patrik Juhlin Patrik Karlsson

Paula Vendel Rigmor Löfvenhamn

Åsa Söderberg

Anders Persson 

Auktoriserad revisor, Mazars

Ann-Margret Assarsson 

Föreningens internrevisor
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LEADER Sydöstra Skåne

802496-4218

Tobaksgatan 11

271 41 Ystad

info@leadersydostraskane.se

www.leadersydostraskane.se

Facebook: @leadersydostraskane

Instagram: @leadersydostra

LinkedIn: LEADER Sydöstra Skåne
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2019

Justerandes sign

Kf § 91 Dnr KS 2019/112

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - Leader 
Sydöstra Skåne

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Jäv
Per Gustafsson (SD) och Sander Dijkstra (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i ärendet. 

Ärendebeskrivning
Leader Sydöstra Skåne har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 
2018.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 93/2019, handlingsid: Ks 2019.1885.
Årsredovisning 2018 - Leader Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks 2019.1727.
Revisionsberättelse 2018 - Leader Sydöstra Skåne, handlingsid: Ks 2019.1471.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 152/2019:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna. 

Kommunstyrelsen § 93/2019:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Leader Sydöstra Skåne
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2019

Justerandes sign

Kf § 94 Dnr KS 2019/117

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - 
Österlens folkhögskola

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Jäv
Marianne Åkerblad (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut 
i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Föreningen Österlens Folkhögskola är en partipolitiskt och religiöst obunden 
ideell förening som bildades den 28 juni 2001, då stadgar antogs och beslut 
fattades om att lämna ansökan till Folkbildningsrådet med anhållan om att få 
överta statsbidragsrättigheterna från och med den l juli 2002. Dessförinnan 
var Region Skåne huvudman. Skolan startade ursprungligen sin verksamhet 
år 1907. Medlemmar i föreningen är Tomelilla kommun och Föreningen 
Furuboda folkhögskola.

Enligt stadgarna skall föreningen bedriva sitt arbete utifrån en humanistisk 
grundsyn och hållbar utveckling med utgångspunkt från alla människors lika 
värde och möta människors behov av bildning, utbildning och kultur samt 
personlig och social utveckling.

Föreningen gjorde 2018 ett positivt resultat på drygt 8,3 mnkr. Av 
revisionsberättelsen kan utläsas att revisorerna tillstyrker att 
föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2019

Justerandes sign

§ 94 forts.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 96/2019, handlingsid: Ks 2019.2226.
Årsredovisning 2018 - Österlens folkhögskola, handlingsid: Ks 2019.1507.
Revisionsberättelse 2018 - Österlens folkhögskola, handlingsid: Ks 
2019.1508.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 155/2019:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna. 

Kommunstyrelsen § 96/2019:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Österlens folkhögskola
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Österlens Kommunala 
Renhållnings AB

Avrapportering revision 2019

30  mars 2020
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Vi bifogar vår rapport angående vår revision av räkenskapsåret                    
2019-01-01 – 2019-12-31.

Syftet är att ge er en bättre bild av revisionen och de iakttagelser och 
diskussionspunkter som vi har haft under arbetets gång samt ge förslag på 
utvecklingsområden. 

Med vänliga hälsningar

Ann, Sara och och Flora med team

Ann Rickard Nilsson
Partner
Email: ann.rickard@pwc.com
Telefon: +46 (0) 10 - 212 97 27

Sara Rejnefelt
Senior Associate
Email: sara.rejnefelt@pwc.com
Telefon: +46 (0) 10 - 212 24 13

Flora Morina
Associate
Email: flora.morina@pwc.com
Telefon: +46 (0) 72  - 980 90  20

Österlens Kommunala Renhållnings AB
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Vad ni 
hittar 
inuti...

Bilagor

Resultatanalys
Balansanalys 1 Vår inriktning 

och iakttagelser 
i revisionen 2

156



Resultatanalys
Balansanalys1
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Resultatanalys

Försäljningen ökar i huvudsak 
med anledning av fler kunder samt 
höjning av taxan.

Personal-  och lokalkostnader ökar 
med nytt avtal med Sysav

Inhyrda tjänster avser Urbaser 
samt Kärltvättarna, har minskat 
mot föregående år

5
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Balansanalys
Varulagret har minskat i år till följd 
av minskad lagerhållning.

Kundfordringarna är i nivå med 
föregående år. 

Leverantörsskulderna har minskat 
mot fg år, då det låg några större 
fakturor till Ragnsells över 
årsskiftet som hann betalas i år, 
motsvarande effekt kan uläsas på 
kassa/bank.

Övriga skulder i nivå med 
föregående år. 

6
159



Vår inriktning 
och iakttagelser 
i revisionen2
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Sammanfattning och slutsats

8

Vi har slutfört vår granskning av årsredovisningen samt styrelsens och VD:s förvaltning.

Kvarstår - eventuella risker och osäkerhetsmoment baserat på händelser efter 
räkenskapsårets utgång. 

Vår revision är en kontinuerlig process som pågår under hela året och där vi har en löpande dialog med 
ledningen. De viktigaste delarna i vår revision är;

-  Planering 

-  Förvaltningsrevision inklusive granskning av intern kontroll

-  Bokslutsgranskning inklusive deltagande på årsstämma 

Sammanfattningsvis har vi inte identifierat några väsentliga noteringar i vår granskning 
och vi planerar att utfärda en revisionsberättelse utan anmärkning.

I vår revision har vi identifierat ett antal områden som vi bedömer är av intresse för styrelsen, vilka vi 
har sammanfattat i vår presentation. 
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Risker Fokusområden Väsentlighet

Revisionens inriktning och fokus

9

Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella 
informationen. I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs förvaltning 
av bolaget, vilket sker genom vår förvaltningsrevision

Vi har identifierat följande områden 
med förhöjd risk inom er 
verksamhet:

• Intäkter kundfordringar samt 
rutiner kring försäljning

Ingen förändring i vår bedömning
av övriga riskområden har gjorts 
sedan vår revisionsplan.

Vi planerar och genomför revisionen 
för att undvika väsentliga fel i 
årsredovisningen, vilket baseras på 
vårt professionella omdöme och vår 
kännedom om er verksamhet. 

Revisionens syfte
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Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll

10

Intern kontroll
Vår bedömning är att bolagets interna kontroll med hänsyn till bolagets 
verksamhet och storlek är tillräckligt god.  Det föreligger god ordning och 
reda och väl dokumenterade underlag.
Vi har inga väsentliga iakttagelser avseende den interna kontrollen.

and control.

Otillförlitlig Informell Standardiserad Övervakande Optimerad
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Inköpsrutin Vi har granskat bolagets inköpsrutin 
genom intervjuer med berörd 
personal samt stickprovsvis 
avstämning av attester enligt 
gällande attestordning.
Vi noterar att utbetalning inte sker 
två i förening i enlighet med 
attestordning. 

Vi rekommenderar att man ser över 
möjligheten att införa utbetalning 
två i förening, i enlighet med 
gällande attestordning.

Granskningen har i övrigt inte 
föranlett några noteringar. 

Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll

Område Utförd granskning Vår kommentar

Intäktsrutin Vi har granskat bolagets 
intäktsrutin genom intervjuer med 
berörd personal. Syftet med 
granskningen är att säkerställa att 
de intäkter som bokförts i bolaget är 
upptagna till rätt belopp och i rätt 
tid.

Granskningen har inte föranlett 
några noteringar och vår bedömning 
är att bolagets intäktsrutin fungerar 
tillfredsställande. 

11
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Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll

Område Utförd granskning Vår kommentar

Formalia Genomgång av bolagsordning Vi noterar att bolagsordning inte är 
registrerad och att ny uppdatering 
förväntas. Vi rekommenderar att 
ändringar hanteras och registreras 
snarast möjligt. 

Extra bolagsstämma har kallats till i 
april för att anta ny bolagsordning.

Skatter och avgifter Vi har granskat bolagens skatter och 
avgifter enligt ABL* 9 kap 34 §. 
Granskningen har inriktats på att 
skatter och avgifter betalats i rätt tid 
och med rätt belopp samt att 
bolaget anmält sig för registrering 
enligt skattebetalningslagens 3 kap 
2 §. 

Granskningen har inte föranlett 
några noteringar  och vår bedömning 
är att bolagets rutiner avseende detta 
område är tillfredsställande.

12
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Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll

Område Utförd granskning Vår kommentar

13

Löpande bokföring Vi har  granskat att bolagens bokföring 
uppfyller bokföringslagens krav, att 
bokföringen presenteras i 
registreringsordning (grundbokföring) och i 
systematisk ordning (huvudbokföring). 
Vidare har vi granskat att räkenskaperna är 
á-jourförda och att väsentliga poster 
regelbundet stäms av mot sidoordnad 
redovisning (ex reskontror). Vi har även 
kontrollerat att bokföringslagens krav på 
verifikation är uppfyllda samt att bolaget har 
upprättat beskrivningar över 
bokföringssystemets organisation och 
uppbyggnad (systemdokumentation) samt 
beskrivning över genomförda bearbetningar 
inom systemet (behandlingshistorik).
Granskningen har utförts genom intervjuer 
med berörd personal samt 
stickprovskontroll av bolagets verifikationer.

Granskningen har inte föranlett 
några noteringar och vår bedömning 
är att bolagens rutin avseende detta 
område är tillfredsställande.
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Noteringar från revisionen
Bokslut - inklusive uppföljningspunkter från föregående år

Område Utförd granskning Vår kommentar

Kundfordringar Vi har noterat att generell reserv för 
osäkra kundfordringar tillämpas.

Vi har noterat att det föreligger 
outnyttjade kreditnotor  i 
kundreskontran.

Vi rekommenderar bolaget att öppet 
yrka avdrag för den generella 
reserven av osäkra kundfordringar 
med motivering att individuell 
prövning inte är hanterbart på grund 
av mängden fakturor, varje faktura 
utgör ett mindre belopp och att 
lagstiftningen inte tillåter utebliven 
hämtning av hushållsavfall vid 
utebliven betalning.

Kreditposter har i likhet med fg år 
bokats om till förskott från kund 
(avseende kreditnotor som kommer 
att nyttjas till nästa fakturering) samt 
övriga skulder (poster > 4 år samt 
avflyttade kunder).  Kvarstående 
belopp redovisas som skuld i enlighet 
med en försiktig hantering. 

14
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Bilagor

1. Ordförklaring
2. Trafikljusförklaring
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Bilaga 1: Ordförklaring

16

Ord Förklaring

Risk Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara 
särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena varierar beroende på bolagets bransch, storlek 
och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till stor del 
poster som företagsledningen kan påverka.

Väsentlighet Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
bolaget, hade påverkat dennes bedömning av bolaget. Detta kan inkludera kvalitativa som 
kvantitativa fel och varierar mellan olika bolag och verksamheter. 

Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så 
medför felet inte någon anmärkning i revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet 
att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning. 

Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från 
standardutformningen.  I vår revision av styrelsens och VD:s förvaltning 
(”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot 
bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I 
förvaltningsrevisionen granskar vi även bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna 
kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan tillämplig lag.

ABL Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.

Kontrollbalansräkning Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall.
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Bilaga 2: Trafikljusförklaring

17

Trafikljus Förklaring

Ett rött ljus åsätts normalt observationer som har eller kan ha en väsentlig 
påverkan på bolagets finansiella rapportering eller som utgör en väsentlig 
svaghet i den interna kontrollen.  Som sådana kräver de därför stor 
uppmärksamhet från företagsledningens sida. 

Ett gult ljus indikerar observationer som, även om de inte möter kriteria för att 
åsättas ett rött ljus, har eller kan ha en sådan påverkan på den finansiella 
rapporteringen att de bör komma till företagsledningens kännedom. 

Ett grönt ljus kan åsättas observationer som tidigare klassificerats som gula eller 
röda, men som nu har åtgärdats. Frågeställningar där vi förvisso inte har några 
avvikelser eller brister att rapportera kan också åsättas ett grönt ljus om de är av 
sådan magnitud eller behäftade med en sådan grad av komplexitet att 
företagsledningen bör få kännedom om dem. 
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pwc.se

Tack!

Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt revisionsuppdrag. Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra 
fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB inte 
något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten 
används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2019 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Alla rättigheter förbehålls. I detta dokument avser ”PwC” PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som är medlemsföretag i 
PricewaterhouseCoopers International Limited, där vart och ett av medlemsföretagen är en separat juridisk enhet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2019

Justerandes sign

Kf § 66 Dnr KS 2019/98

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

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

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
17 juni 2019

Justerandes sign

Kf § 66 forts.

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
23 september 2019

Justerandes sign

Kf § 92 Dnr KS 2019/114

Årsredovisning och granskningsrapport 2018 - Biogas 
Ystad Österlen Ek för

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Biogas Ystad Österlen, ekonomisk förening (BYÖ) har som ändamål att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla biogas 
från tankstationer och biogasanläggningar i Ystad Österlenregionen. 
Resultatet 2018 blev minus 248 tkr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 94/2019, handlingsid: 2019.2224.
Årsredovisning 2018 - Biogas Ystad-Österlen, handlingsid: Ks 2019.1489.
Revisionsberättelse 201 - Biogas Ystad Österlen, handlingsid: Ks 2019.1490.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 153/2019:
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Kommunstyrelsen § 94/2019:
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Biogas Ystad Österlen Ek för
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 114 Dnr KS 2020/23

Svar på motion angående klimatnödläge

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående klimatnödläge 
med följande lydelse:

”Vetenskapen är enad om att vi står inför en global klimatutmaning som 
kommer att påverka hela mänskligheten på många sätt. Vi ser tydliga tecken 
runt om i världen som bekräftar detta.

EU Parlamentet har utlöst klimatnödläge. Detsamma gäller för många stater, 
städer och kommuner. Det är ett viktigt ställningstagande för att visa på 
prioriteringar och inriktning för alla nämnder och förvaltningar. Även 
Tomelilla kommun behöver utlösa klimatnödläge för att visa för 
medborgarna och näringslivet att vi förstått allvaret i situationen och är 
beredda att agera.

Miljöpartiet yrkar att Tomelilla kommun utlyser klimatnödläge.”

Förvaltningens yttrande genom hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson:

Att den globala uppvärmningen är en av mänsklighetens största 
gemensamma utmaningar råder de ingen tvekan om. Forskning visar att ett 
varmare klimat tillsammans med andra försämringar av miljön, såsom 
föroreningar och minskad biologisk mångfald, riskerar att kraftigt försämra 
livsbetingelserna på jorden. Det kan bland annat innebära utmaningar för 
vatten- och livsmedelsförsörjningen samt en större risk för extrema 
väderfenomen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 114 forts.

Europaparlamentet har antagit en resolution som utropar klimatnödläge. 
Syftet med att utlysa klimatnödläge är att understryka det akuta i 
klimatarbetet och skruva upp arbetet med att hålla temperaturökningen 
under 1,5 grader, vilket är målet i Parisavtalet. Inga åtgärder har presenterats i 
samband med beslutet. 

Kommunförvaltningen har under flera år arbetat med miljö- och 
klimatfrågor genom fastställda åtgärder i bland annat miljömålsprogrammet, 
som antogs år 2013. 

Kommunförvaltningen har även antagit utmaning 100% fossilbränslefritt 
Skåne 2020 och ingår i projekt tillsammans med andra skånska kommuner 
och klimatsamverkan Skåne (ett samarbete mellan Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne) där aktiviteter för att 
uppnå utmaningen har konkretiserats. 

Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram ett livskvalitetsprogram för 
kommunen där arbetet med bland annat Agenda 2030 och 
hållbarhetsfrågorna kopplat till miljö och klimat kommer att förtydligas 
ytterligare. 

Förvaltningen anser att det kan finns en risk i att utlysande av ett 
klimatnödläge skulle ta fokus från det arbete och de ansträngningar som 
krävs för att uppnå målen i nuvarande samt kommande program.

Vid ett eventuellt utlysande av klimatnödläge måste man också beakta det 
samlade kommunala uppdraget som fastställs av riksdagen genom 
lagstiftning. Landets kommuner är enligt lag ålagda att bland annat 
tillhandahålla utbildning, socialtjänst, omsorg och vård samt arbeta med 
fysisk planering samt miljö- och hälsoskydd. 

Att utlysa klimatnödläge får således inte medföra att kommunen åsidosätter 
sina övriga åtaganden.

Ekonomiska konsekvenser
Utlyser kommunen klimatnödläge och åtgärder för detta fastställs kan det 
innebära kostnader. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 114 forts.

Barnperspektivet
Kommande generationer påverkas positivt om den globala 
temperaturökningen kan hållas under 1,5 graders målet. 

Miljöperspektivet
Miljön kan påverkas positivt om den globala temperaturökningen kan hållas 
under 1,5 graders målet.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2020.1771.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 26/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 115 Dnr KS 2019/206

Svar på motion angående gratis kaffe till 
kommunanställda

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen. 

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Anders Throbäck (S) har lämnat in motion 
angående gratis kaffe till kommunanställda med följande lydelse:

”Tomelilla kommun sysselsätter ca 730 anställda. Som ett sätt att visa 
personalen sin uppskattning borde kommunen som arbetsgivare bjuda 
samtliga anställda på kaffe. Inom det privata näringslivet är det kutym och 
många kommuner väljer att ha gratis kaffe till samtliga anställda, något som 
de allra flesta uppskattar och ser som en naturlig del av arbetet.

Vi menar mot bakgrund av ovanstående att det nu är på tiden att Tomelilla 
kommun erbjuder samtliga anställda gratis kaffe.”

Förvaltningen, genom kostchef Ingela Dejenfelt, lämnar följande 
yttrande:

”Förvaltningen har försökt att räkna ut hur mycket gratis kaffe för samtliga 
kommunanställda i Tomelilla kommun skulle kosta. Det finns många 
felkällor, men beräkningen slutar på mellan 500-650 tkr/år om kaffet bryggs 
på vanliga kaffebryggare. I denna kostnad ingår kaffebönor, mjölk, socker 
och kaffefilter. Om en kaffemaskin ska användas blir kostnaden ca 880 
tkr/år.
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§ 115 forts.

Det är givetvis svårt att veta hur många av de anställda som dricker kaffe, om 
de använder socker, om de använder mjölk i kaffet och i så fall hur mycket, 
om hel kanna bryggs varje gång osv. Det är också rimligt att de som inte 
dricker kaffe erbjuds te eller kanske varm choklad. Detta kommer givetvis att 
öka kostnaden.

För den praktiska hanteringen bör beställning av kaffe och tillbehör göras 
centralt till de arbetsplatser där varubilen inte levererar. Där det finns kök 
kan beställning ske härigenom. För att undvika tidspillan för beställning och 
hämtning så bör det göras månadsvis förutom för mjölken som kan ske 
veckovis.

Ekonomiska konsekvenser
Se yttrandet i övrigt.

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

Miljöperspektivet
Transporter påverkar alltid miljön, men redan idag dricks kaffe på alla 
arbetsplatser och det går inte att beräkna huruvida gratis kaffe till 
kommunanställda skulle öka utsläppen från transporter eller inte. Om det 
bryggs kaffe på fler arbetsplatser än idag så blir det sannolikt ett ökat svinn 
eftersom det är svårt att brygga exakt vad som dricks upp.”

Med anledning av gratis kaffe för samtliga anställda skulle kosta 500-880 tkr 
per år så bör motionen avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kostchef Ingela Dejenfelt, handlingsid: Ks 2020.1772.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 141/2019:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.

198



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

§ 115 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 116 Dnr KS 2020/58

Svar på motion – Digitalt voteringssystem

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 18 mars 2020 lämnat in en motion angående 
digitalt voteringssystem med följande lydelse:

”Tomelilla kommun vill ligga i framkant som en digital kommun. Trots dessa 
ambitioner sitter vi med ett gammaldags voteringssystem, trots att vi har 
utrustning som skulle klara av ett digitalt system. Ett digitalt voteringssystem 
skulle inte enbart korta tiden på sammanträdena, det skulle även underlätta 
för sekreterarna. Åhörare som besöker våra sammanträden uppger att det är 
omöjligt att höra hur ledamöterna röstar. Med ett digitalt röstningsförfarande 
där resultatet visas på en skärm skulle göra det enklare för press och åhörare 
att följa med i sammanträdet. 

Det är hög tid att kommunfullmäktige tar nästa steg in i den digitaliserade 
världen. Vi yrkar därför

att kommunfullmäktige inför ett digitalt voteringssystem.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, lämnar följande 
yttrande: 

För närvarande pågår framtagande av upphandlingsunderlag för ny 
upphandling av digital möteshantering. Det nuvarande avtalet med 
Netpublicator går ut den 30 november 2020. Målsättningen är att i den nya 
upphandlingen även ska krävas, utöver den digitala möteshanteringen som 
alla förtroendevalda i Tomelilla kommun redan använder, att det ska gå att 
votera digitalt och att det ska vara möjligt att justera protokollen digitalt. 
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§ 116 forts.

Förvaltningen kommer att testa systemen noga innan de används på 
fullmäktige eller i nämnderna, så det är tveksamt om allting är på plats till 
kommunfullmäktiges sista sammanträde för året den 14 december. Men 
målsättningen är att fullmäktiges ledamöter då ska kunna votera med sina 
iPads och att de som väljs som justerare ska kunna justera protokollet 
hemifrån med sitt bank-ID.

Kommunfullmäktiges presidium har vid sitt sammanträde den 30 april 2020 
beslutat att ställa sig positiva till att införa ett digitalt voteringssystem.

Ekonomiska konsekvenser
Hur mycket ett digitalt voteringssystem kostar att införa i kommunen är svårt 
att sia om. Upphandlingen kommer dessutom även att inkludera digital 
möteshantering och digital justering. Dagens digitala möteshantering kostar 
ca 100 tkr per år, men när digitalt voteringssystem och digital justering läggs 
till kommer kostnaden sannolikt att öka.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan rör barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Ett digitalt voteringssystem påverkar inte miljön, men med digital justering 
kan ett antal resor till och från kommunhuset sparas in.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.1773.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 51/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kommunfullmäktiges presidium 
för yttrande.
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§ 116 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att positivt besvara motionen med förvaltningens 
yttrande. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 117 Dnr KS 2019/194

Svar på motion angående bin och blommande ängar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att positivt besvara motionen med 
förvaltningens yttrande. 

Ärendebeskrivning
Bo Herou (KD) och Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion 
angående bin och blommande ängar med följande lydelse:

”Bin är livsviktiga för vår matproduktion men också för bär- och 
fruktpollinering. Prunkande rabatter kring våra bostadshus är också något 
som våra bin, både vilda och tama, bidrar till. Samtidigt vet vi att omkring 30 
procent av de vilda bina är utrotningshotade. De tama bina är alldeles för få 
för att ensamma kunna vända utvecklingen. 
Monokulturerna på våra åkrar gör det än svårare för bin och andra insekter 
att hitta föda.

Vi, alla vi ibland annat kommunen, måste se till att bina och andra insekter 
får bättre levnadsförhållanden och möjligheter hämta föda i blommande 
växter och i bärbuskar och fruktträd. Ett sätt, som dessutom sparar pengar 
och åt exempelvis kommunen, kyrkan och fastighetsägare, samt sparar 
miljön, är att klippa gräset mer sällan.

Gör om gräsmattan till en blomsteräng, klipp aldrig gräset före midsommar. 
Och låt helst bli att klippa gräsmattorna. På detta sätt bidrar vi till att ge 
bättre levnadsförhållanden till bin och andra insekter.

Vi yrkar att Tomelilla kommun inför växtsäsongen 2020 inventerar vilka av 
kommunen ägda områden kan göras om till blommande ängar som inte 
behöver klippas förrän efter blomningen.”
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§ 117 forts.

Yttrande från samhällsbyggnad:
Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i 
förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag på 50 
procent, för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och 
folkhälsa. 

En satsning på vilda pollinatörer infördes 2020. Kommunerna ansöker om 
bidrag. Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna 
kommer från Naturvårdsverket. 2020 införs en särskild satsning på vilda 
pollinatörer i LONA. Satsningen ska förbättra situationen för till exempel 
bin, fjärilar och flugor samt gynna pollinering.

Den 1 december 2020 är sista dag att lämna in ansökan om LONA-bidrag 
för pollineringsprojekt som ska starta 2021, det vill säga samtidigt som 
ordinarie LONA-bidrag söks.
Bilaga 1. Aktuella områden i Tomelilla tätort som kan fungera som 
försöksytor i projektet.

Ekonomiska konsekvenser
Ringa konsekvenser eftersom kommunens finansiering kommer att ske inom 
budget.

Barnperspektivet
Positiva konsekvenser då upplevelsen av blomning och hög diversitet i 
upplevelsen av naturen är av högt pedagogiskt värde för barn och ungdomar.

Miljöperspektivet
Stora positiva konsekvenser för miljön utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att se motionen 
som besvarad utifrån att inventeringen redan är genomförd.

Beslutsunderlag
Svar på remiss om motion - Bin och blommande ängar, handlingsid: Ks 
2020.1775.
Bilaga 1 försöksytor, handlingsid: Ks 2020.1774.
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§ 117 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 138/2019: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 30/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att se motionen 
som besvarad utifrån att inventeringen redan är genomförd.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå 
kommunfullmäktige att positivt besvara motionen med förvaltningens 
yttrande.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 118 Dnr KS 2020/24

Svar på motion angående träd som klimatskal

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har lämnat in motion angående träd som 
klimatskal med följande lydelse:

”Lövträd har många goda egenskaper, ett är att de är ett utmärkt första 
klimatskal till fastigheter, parker och torg.

Lövträdens löv ger skugga på sommaren samtidigt som de släpper igenom 
solljuset på vintern. Det är en funktion som är alldeles perfekt för att minska 
energianvändningen i fastigheter både för värme och kyla. Men träd ger oss 
även möjlighet att hitta skugga i den offentliga miljön en varm sommardag. 
Och samtidigt så binder de CO2 och ger oss en estetiskt tilltalande miljö med 
förutsättningar för biologisk mångfald.

Vi yrkar:
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att,

- inventera var trädplantering kan ge positiva effekter ur energi och
komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser. Och även 
beaktar vilken art som är lämplig att plantera på respektive plats genom 
samverkan med kommunens biolog.
samt

- sammanställa detta som ett projektförslag till investeringsberedningen.”
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§ 118 forts.

Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten:
Vi har tagit fram ett kartunderlag där vi redovisar lämpliga kommunala ytor 
för plantering samt arter för dito. 
Dessa är indelade i skyddsplanteringar respektive tätortsträd.

Skyddsplanteringar
Ytor med en total area på 27,5 ha.
2500 x planta + plantering 20: - /ha = 50 000:-/ha.
Markbearbetning 5000:-/ha.
Skötsel 1000:-/ha/år.
Total kostnad 56 000 x 27,5 = 1 540 000.

Tätortsträd
Inom tätorterna där vi ser möjligheter att plantera träd med en totalyta på 15 
ha. Vi uppskattar att vi kan plantera ca 10% av denna yta vilket innebär
15 000 träd.
Kostnad /träd /plantering ligger genomsnitt på 1000: - 
vilket ger en total kostnad på 15 000 000.

Med tanke på kostnaderna bör en mer detaljerad utredning göras av
platserna samt i dialog med fastighetsägare och byalag och som projekt 
sträcka sig över en 10 årsperiod.

Ekonomiska konsekvenser
En stor initial kostnad som dock kan läggas på en längre period.

Barnperspektivet
Ger möjlighet för höga upplevelsevärden för barn i kommande generationer.

Miljöperspektivet
Konsekvenserna för miljön och den biologiska mångfalden är positiva.
Dessutom ger planteringarna positiva effekter på bindning av koldioxid samt 
fördröjning av ytvatten.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till 
investeringsberedningen.
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§ 118 forts.

Beslutsunderlag
Svar på remiss på motion - Träd som klimatskal, samhällsbyggnadsnämnden 
§ 33/2020, handlingsid: Ks 2020.1792.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 27/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 33/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till 
investeringsberedningen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 124 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1: a 
kvartalet 2020

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. 
Inga beslut att rapportera.

Tidigare redovisning.
Enligt senaste redovisningen var det ett beslut från 2018-07-02 som 
verkställdes 2019-10-01. Väntetid från första erbjudandet till verkställt 330 
dagar.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 40/2020, handlingsid: Ks 2020.1741.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 40/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ksau § 125 Dnr KS 2020/101

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

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 första kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämnden § 42/2020, handlingsid: Ks. 2020.1742.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 42/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 april 2020

Justerandes sign

Ksau § 105 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 22 april 2020

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

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från familjenämnden, omedelbar justering, den 27 mars 

2020, § 37.
2. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2020, §§ 

71-86.
3. Protokoll från Sydöstra Skånes Räddningstjänst den 16 mars 2020, §§ 

11-19.
4. Protokoll från revisorerna den 19 mars 2020, §§ 12-13.
5. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 24 mars 2020, §§ 16-

24.
6. Protokoll från byggnadsnämnden den 25 mars 2020, §§ 23-44.
7. Protokoll från Tomelilla Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den26 

mars 2020, §§ 14-23.
8. Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden den 24 mars 2020, § 

18 – Budget 2021 med plan för 2022-2023.
9. Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden den 24 mars 2020, § 

19 – Taxor och avgifter 2021 kultur och fritid. 
10. Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden den 24 mars 2020, § 

23 – Alternativ till Fritidsbanken för utlåning av fritidsutrustning. 
11. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 25 mars 2020, § 36 – 

Årsbokslut byggnadsnämnden 2019.
12. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 25 mars 2020, § 37 – Mål för 

byggnadsnämnden 2021.
13. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 25 mars 2020, § 38 – 

Byggnadsnämndens remissvar Mål och budget 2021 med plan för 
2022-2023.
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Justerandes sign

§ 105 forts.

14. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden 25 mars 2020, § 39 – 
Avgifter och taxor för byggnadsnämnden 2021. 

15. Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden den 26 mars 2020, § 
28 – Mål 2021 vård och omsorgsnämnden.

16. Protokollsutdrag från vård och omsorgsnämnden den 26 mars 2020, § 
33 – Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 2022 – 
2023.

17. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 26 mars 2020, §§ 26-
35.

18. Protokollsutdrag från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
den 26 mars 2020, § 15 – Remissvar överförmyndarnämnden budget 
2021 med plan för 2022-2023.

19. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 april 2020, §§ 
87-96.

20. Protokollsutdrag från Simrishamn Österlen kommunfullmäktige den 
30 mars 2020, § 61 – Tillämpning av sotningsindex 2020.

21. Protokollsutdrag från Simrishamn Österlen kommunfullmäktige den 
30 mars 2020, § 67 – Politiska sammanträden på distans.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 15 april 2020 från kommunledningskontoret, 
handlingsid: Ks 2020.1582.
_________

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 
13 maj 2020

Justerandes sign

Ksau § 126 Dnr KS 2020/2

Anmälningsärenden ksau den 13 maj 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från kommunstyrelsen den 15 april 2020, §§ 38-67
2. Protokoll från revisorerna den 21 april 2020, §§ 14-19.
3. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 april 2020, §§ 

97-105.
4. Protokoll från familjenämnden den 24 april 2020, §§ 47-56.
5. Uttalande från Synskadades riksförbund – Satsa på syn- och 

hörselinstruktör – en lönsam investering för kommunen.

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 8 maj 2020 från kommunledningskontoret, handlingsid: 
Ks 2020.1784.
_________  

  

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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