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

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 2 januari 2020                  Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 8 januari 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga dialoger och 
informationsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Anna Hagenkötter
2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
3. Näringslivsstrateg Daniel Jonsgården kl. 10.00

- Aktuella näringslivsfrågor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Johan Linander den 2 januari 2020.

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 december 2019

Justerandes sign

Kfn § 76 Dnr KFN 2019/27

Kultur och fritidsplan

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka den 2019-06-25 antagna 
kultur- och fritidsplanen med handlingsid Kfn 2019.358 till 
kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendebeskrivning
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-12-03 begärde Tina 
Bergström-Darrell (S) om ett tillägg i föredragningslistan. Tillägget gällde att 
den av nämnden 2019-06-25 antagna kultur och fritidsplanen även skulle 
skickas till kommunfullmäktige för beslut. Det framkom dock att 
kommunfullmäktige inte var beslutsinsants för denna plan och därför 
beslutade nämnden förutom att lägga till ärendet på dagordningen till dagens 
sammanträde även att skicka planen för kännedom till kommunfullmäktige.
  
Beslutsunderlag
Kultur och fritidsplan antagen av kultur och fritidsnämnden 2019-06-25, 
handlingsid: Kfn 2019.358

Tidigare behandling
Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-25, § 42/2019
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Tina Bergström-Darrell (S)
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Kultur- och fritidsnämnden

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

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

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

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

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar att 

 likaprincipen ska gälla för alla oavsett vald aktivitet,

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

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

 mötesplatser är tillgängliga för alla,

 utbudet av arrangemang är varierande och öppna för alla.
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 2 januari 2020 Dnr KS 2018/235

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - revidering av 
ekonomistyrningsreglemente

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för 
ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk 
hushållning, handlingsid: Ks 2020.xxx.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2 januari 2020.
Förslag till reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning.

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr B 17:2
 

Kf § xx/2020 Dnr KS 20xx/xx

Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning

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

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Ekonomichef

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

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

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

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

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

De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv.

Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan nämnder.

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

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

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

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

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

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

BUDGET OCH MÅL

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

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

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

 Kommunstyrelsen inbjuder nämndpresidierna till en analysdag där omvärldsanalys 
och planeringsförutsättningarna presenteras

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

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

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

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

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

Anslagsbindningsnivå

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

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

REDOVISNING

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

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

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

Externredovisning
Externredovisningen utgår från:

 gällande lagstiftning
 god redovisningssed
 vedertagna redovisningsprinciper

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

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

INTERNKONTROLL

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

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

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

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

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

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)

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

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

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

Reservering
Reservering till resultatutjämningsreserv ska göras i syfte att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. I Tomelilla kommun får reservering göras utifrån reglerna i 
Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § . Detta innebär att kommunen får göra en 
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reservering till en resultatutjämningsreserv med högst ett belopp som motsvarar det lägsta 
av antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och 
fastighetsavgift. I ett läge med ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, är gränsen för reservering två procent av de ovan nämnda posterna. 
Reserven får uppgå till högst 5 % av det egna kapitalet. Kommunen kan redan i samband 
med budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven. 
Slutligt beslut kan dock tas först i samband medbehandlingen av årsredovisningen.

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

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

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

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

God ekonomisk hushållning

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

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

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

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

 Resultatmål
 Investeringsmål
 Skuldmål
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2019

Justerandes sign

Ksau § 147 Dnr KS 2016/319

Uppdrag att revidera ekonomistyrningsreglementet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på reviderat ekonomistyrningsreglemente.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning den 20 mars 2017, 
kf § 38/2017. Reglementet har dock visat sig vara svårhanterat och i vissa 
lägen inte tillräckligt flexibelt. Därför bör förvaltningen få i uppdrag att ta 
fram ett förslag på reviderat ekonomistyrningsreglemente.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på reviderat ekonomistyrningsreglemente.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2019.1723.
B 17_2 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning, handlingsid: Ks 2019.1724.
_________  

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr B 17:2
 

Kf § 38/2017 Dnr KS 2016/319

Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och 
god ekonomisk hushållning

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

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Ekonomichef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller tidigare vid behov
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Ekonomistyrning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultatutjämningsreserv (RUR)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansiella mål
Som övergripande finansiellt mål gäller:

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

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

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

Handläggare:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 2 januari 2020 Dnr KS 2020/7

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse attestförteckning kommunstyrelsen 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen 
för 2020, handlingsid: Ks 2020.xxx, samt delegerar till kommundirektören 
att vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade den 12 februari 2018, kf § 8/2018, beslut om 
nytt attestreglemente. I detta stadgas bland annat att nämnderna ansvarar 
för att årligen fatta beslut om alla attestanter samt deras respektive 
beloppsgränser.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef, 2 januari 2020
Attestförteckning - kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
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Attestförteckning - kommunstyrelsen år 2020

Ansvar Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå
0300 Kommundirektör Britt.Marie Börjesson Kanslichef Johan Linander 1
2010 Kommundirektör Britt.Marie Börjesson Tf. kommundirektör Viweca Thoresson 4
2020 Säkerhetssamordnare Helena Berlin Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 2
2050 Kommunikationschef Katrin Högborn Utvecklingschef Helena Berlin 3
2060 HR-chef Johan Lexfors Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 3
2080 Utvecklingschef Helena Berlin Verksamhetscontroller Eva Lundberg 4
2081 Enhetschef Tomelilla Direkt Pamela Lindqvist Utvecklingschef Helena Berlin 3
2110 Chef ÖF kansli Eva Viggh Kanslichef Johan Linander 3
2120 Kanslichef Johan Linander Kommunsekreterare Thomas Lindberg 3
2130 Ekonomichef Elisabeth Wahlström Verksamhets- o kvalitetsledare Madeleine Dexe Andersson 4
2170 IT-chef Mikael Göransson It Tekniker Ingvar Andersson 4

Kommundirektör och ekonomichef har obegränsad rätt att attestera samtliga fakturor.

Basbelopp 2020  är fastställt till 47 300kr
Nivå 1 2 bb                 94 600 kr
Nivå 2 5 bb              236 500 kr
Nivå 3 10 bb           473 000 kr
Nivå 4 50 bb        2 365 000 kr
Nivå 5 100 bb      4 730 000 kr
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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 AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 2 januari 2020 Dnr KS 2012/124

Kommunfullmäktige

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt samverkansavtal mellan Tomelilla, 
Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner samt Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund om gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och 
tillsyn enligt alkohollagen, handlingsid: Ks 2020.xxx, samt beslutar om 
ändringar i förbundsordningen för Ystad-Österlenregionens Miljöförbund, 
handlingsid: Ks 2020.xxx.

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

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

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

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

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

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

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

Vid den senaste avstämningen, den 31 augusti 2019, stämde 
procentfördelningen, men om förändringar sker så föreslås att 
fördelningen justeras med hänsyn till det faktiska antalet ärenden i respektive 
kommun.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 2 januari 2020.

Kommunledningskontoret
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Johan Linander
Kanslichef

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

Parter

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

Bakgrund

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

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

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

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

§1 Omfattning

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

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

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

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

alkohollagen.
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§2 Organisation/ansvarig arbetsgivare

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

§3 Bemanning och organisationsplan

Värdorganisationen avgör vilken bemanning som krävs för att genomföra uppdraget.

§4 Akter/register

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

§5 Budgetprocess

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

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

§6 Underlag för kostnadsfördelning

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

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

§7 Kostnadsfördelning

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

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

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

§8 Ersättning

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

§9 Kostnadstäckning

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

§10 Utökning av uppdragets omfattning

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

§11 Utökning av samarbetskommuner

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

§12 Utvärdering/Omförhandling

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

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

§13 Insyn i förvaltningen

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

§14 Överlåtelse av avtal

Detta avtal får inte överlåtas på annan.

§ 15 Tvist

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

§16 Force Majeure

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

§17 Avtalstid och uppsägning

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

§18 Samarbetets upphörande

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

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

§19 Avtalets giltighet

30



Detta avtal gäller under förutsättning av det godkänns av behörig instans i respektive 
kommun.

§20 Originalavtal

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

Ort och datum Ort och datum

För Simrishamns kommun För Sjöbo kommun

…………………………………….. …………………………………….

Ort och datum Ort och datum

För Tomelilla kommun För Ystads kommun

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

Ort och datum

För Ystad-Österlenregionens Miljöförbund

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

TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr D 09:2

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

Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.

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

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

Förbundsdirektionen ska bestå av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

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

Förbundsdirektionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas fr.o.m. den 1 januari 
året efter det år då val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Det första valet 
till förbundsdirektion ska avse resterande del av nuvarande mandatperiod. 

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

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

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

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

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

Direktionen fastställer delegationsordning för sin verksamhet.

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

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

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

Revisorer väljs för samma mandatperiod som direktionen.

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

Revisorerna har rätt till biträde av sakkunniga.

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

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

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

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

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

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

Förbundet får inte bilda bolag eller stiftelser. 

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

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

Direktionen ska fastställa finansiella mål och verksamhetsmål.

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

§ 13. Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjuter i medlemsbidrag till 
förbundet. Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets 
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D 09:2 – Förbundsordning Ystad-Österlenregionens miljöförbund

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Uppsägning och utträde m.m.
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Förbundsmedlem har rätt att begära utträde ur förbundet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Likvidationen ska verkställas av förbundsdirektionen i dess egenskap av likvidator.

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

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

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

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits samtliga 
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

Förbundsmedlem som ej är nöjd med redovisning eller skifte som förrättats av 
förbundsdirektionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna 
inom ett år från det att slutredovisningen delgavs förbundsmedlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av 
ytterligare likvidationsåtgärder ska likvidationen fortsättas.

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

§ 19. Arkiv
Förbundet är arkivmyndighet inom förbundets verksamhetsområde.
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§ 20. Bildande m.m.
Förbundet träder i kraft fr.o.m. den 1 juni 2009. Medlemskap i förbundet förutsätter 
antagande av förbundsordningen av respektive förbundsmedlems fullmäktige.

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

Bilaga 1

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

Ystads kommun, 1:e vice ordförande

Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande

2019–2022 Ystads kommun, ordförande

Simrishamns kommun, 1:e vice ordförande

Tomelilla kommun, 2:e vice ordförande

2023–2026 Simrishamns kommun, ordförande

Tomelilla kommun, 1:e vice ordförande

Ystads kommun, 2:e vice ordförande

2027-2030  Tomelilla kommun, ordförande

Ystads kommun, 1:e vice ordförande

Simrishamns kommun, 2:e vice ordförande
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1 (1)

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

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

Handläggare:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 2 januari 2020 Dnr KS 2020/6

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar att utifrån genomförd 
riskanalys anta internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, handlingsid: 
Ks 2020.xxx.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har genomfört en riskanalys av 
kommunstyrelsens verksamheternas och utifrån denna analys tagit fram ett 
förslag på internkontrollplan 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2 januari 2020
Riskanalys för kommunstyrelsens verksamheter 2020
Förslag till internkontrollplan 2020

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
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). 
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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 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 
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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 
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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. 

 

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 
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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 

 

 
 

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. 
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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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Internkontrollplan 2020 
 

Verksamhet: Kommunstyrelsen 

 

Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse inträffar 

R
is

k
v
ä

rd
e

 Kontroll-
moment 
Vad ska granskas? 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen 
utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för 
genomförandet 
av granskningen 

Rapporteras till 
Till vem ska granskningen 
rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

 

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

3 GRANSKNING 
Kontroll att inköp 
görs hos avtalade 
leverantörer. 

Stickprovskontroll 
avseende 
leverantörsfakturor. 

Samtliga 
leverantörsfakturor 
avseende mars och 
augusti månad, 
överstigande 50 tkr, 
ska kontrolleras. 

Ekonomi-
chef 

Kommunstyrelsen Juni och oktober 
2020 

13 Risk för bristande hantering 
av riskanalys och 
internkontroll. 

2 DIREKTÅTGÄRD 
Kontroll att 
riskanalyser, 
internkontroll-
planer och upp-
följning av intern-
kontroll är upp-
rättade, doku-
menterade och 
rapporterade. 

Genomgång ska 
ske i Evolution av 
nämnders och 
kommunstyrelsens 
ärende gällande 
internkontroll. 

Samtliga nämnder 
och kommun-
styrelsen ska 
granskas avseende 
riskanalys 2020, 
internkontrollplan 
2020 samt 
uppföljning av 
internkontroll 2019. 

Ekonomi-
chef 

Kommunstyrelsen Juni 2020 

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

3 DIREKTÅTGÄRD 
Kontroll att en 
åtgärdsplan är 
upprättad. 

Intervju med 
utvecklingschef 
gällande att 
dokumentet är 
upprättat. 

En åtgärdsplan. Utvecklings-
chef 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnads-
nämnden 

Juni 2020 
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20 Risk att medarbetare 
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. 

3 GRANSKNING 
Kontrollera antal 
incidenter i 
Tomelilla direkt. 

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

Samtliga incidenter 
ska kontrolleras. 

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Kommunstyrelsen Juni och oktober 
2020 

21 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. 

2 DIREKTÅTGÄRD 
Kontroll att rutiner 
för utlämnande av 
allmän offentlig 
handling 
upprättats. 

Intervju med 
enhetschef 
Tomelilla direkt. 

En rutin ska 
upprättas. 

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Kommunstyrelsen Juni 2020 

22 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. 

2 GRANSKNING 
Kontrollera att 
handlingar 
registreras med 
sökbar rubrik som 
speglar 
handlingens 
innehåll. 

Kontroll sker 
genom 
slumpmässiga 
stickprov. 

10 slumpmässigt 
utvalda stickprov på 
varje nämnd under 
april och augusti 
månad. 

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Kommunstyrelsen Juni och oktober 
2020 

23 Risk att 
kund/invånare/näringsidkar
e 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. 

2 GRANSKNING 
Kontrollera 
ärendehanterings-
tiden i 
ärendehanterings-
systemet. 

Kontroll sker av 
ärendehanterings-
tid genom 
statistikuppföljning i 
ärendehanterings-
systemet.  

Kontroll sker av 
samtliga ärenden 
inkomna under 
perioden februari – 
mars samt juli - 
augusti. 

Enhetschef 
Tomelilla 
direkt 

Kommunstyrelsen Juni och oktober 
2020 
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28 Risk för att bisyssla inte 
anmäls på grund av 
ekonomi/ovilja vilket kan 
leda till lägre 
sysselsättningsgrader samt 
påverka exempelvis 
myndighetsbeslut. 

2 GRANSKNING 
Kontrollera 
medarbetarnas 
bisysslor. 

Kontroll sker 
genom att cheferna 
rapporterar 
bisysslor till HR via 
ett formulär. 

Kontroll sker av 
samtliga 
verksamheter. 

HR-chef Kommunstyrelsen Oktober 2020 

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

2 DIREKTÅTGÄRD 
Kontrollera att ett 
nytt arbetssätt 
införts samt att 
utbildningsin-
satser 
genomförts. 

Intervju av 
kommunikations-
chef att nya 
arbetssätt är 
upprättade samt 
utbildningsinsatser 
genomförda. 

Ett nytt arbetssätt 
och minst en 
utbildningsinsats. 

Kommuni-
kationschef 

Kommunstyrelsen Oktober 2020 

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

3 DIREKTÅTGÄRD 
Kontroll att inköp 
av 2 stycken nya 
kylanläggningar 
genomförts. 

Fysisk kontroll. 2 stycken kyl-
anläggningar. 

Digitali-
seringschef 

Kommunstyrelsen Juni 2020 

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

3 GRANSKNING 
Handlingarnas 
inlämningstider 
ska kontrolleras. 

En handlings 
faktiska 
inlämningstid ska 
registerföras. 

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

Kanslichef Kommunstyrelsen 
Resultatet av 
kontrollen ska ske till 
närmsta chef för 
ansvarig 
handläggare som 
inlämnat handling. 

Juni 2020 
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Förklaringar 
 

Riskid 
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen. 

 

Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 

 

Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 

Kontrollmoment 
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc. 

 

Kontrollmetod 
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc. 

 

Omfattning/avgränsning 
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras. 

 

Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 

 

Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
 

Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla, telefon: 0417-57 35 00, e-post exp@ystadosterlenmiljö.se

hemsida:www.ystadosterlenmiljö.se

Förslag till beslut

2019-10-08 ADM.2019.8546 0

Direktionen för Ystad-Österlenregionens
Miljöförbund

Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Förslag till beslut
Direktionen föreslår kommunfullmäktige att besluta att direktionen får höja timtaxan för
Ystad-Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig uppräkning på
2,5 % enligt tabellen nedan:

Område 2019 2020 2021 2022

Miljöbalken, öl,
tobak, receptfria
läkemedel och
strålskydd

1 015 kr 1 040 kr
(2,5 %)

1 066 kr
(2,5 %)

1 093 kr
(2,5 %)

Livsmedel 1 240 kr 1 271 kr
(2,5 %)

1 303 kr
(2,5 %)

1 336 kr
(2,5 %)

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

Ärendebeskrivning
Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska

ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas och bokslutet ska
visa ett positivt resultat.

Senaste större justering av taxorna gjordes år 2016 och 2017 då timtaxorna under åren höjdes
sammanlagt med ca 21 % (samt för livsmedel extra offentlig kontroll ca 36 %). Därefter har
de årliga höjningarna varit ca 2,5 %. Miljöförbundet bedömer att taxorna är rimliga i
förhållande till nuvarande kostnadstäckningsmål och framåt är en årlig höjning på 2,5 % en
rimlig nivå för att täcka kostnadsökningar för personal och inflation. Detta bedömer förbundet
är en kostnadseffektiv ökningstakt; en jämförelse med SKL:s prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) från maj 2019 visar på en högre årlig kostnadsökning för kommunal
verksamhet både bakåt och framåt i tiden:
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PKV 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Personalkostnad* 3,7 4,1 3,2 2,6 3,2 3,2 2,9

Övrig förbrukning** 0,6 2,8 2,5 2,2 2,4 2,4 2,5

Prisindex 2,7% 3,7% 2,9% 2,5% 3,0% 2,9% 2,8%

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.
** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.

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

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

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

Förslag på timtaxor 2020 på miljöförbundet är:

Tillsyn och prövningar enligt miljöbalken 1 040 kr
Tillsyn enligt livsmedelslagen 1 271 kr
Prövningar och extra offentlig kontroll enligt livsmedellagen 1 177 kr
Tillsyn och prövningar enligt tobakslagen, alkohollagen (folköl)
och lagen om tillsyn av receptfria läkemedel 1 040 kr
Tillsyn enligt strålskyddslagen 1 040 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 218 Dnr 2019/267

Justerares signatur 

Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att direktionen får höja timtaxan för 
Ystad- Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig 
uppräkning på 2,5 % enligt tabell Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 8 oktober 2019.

Kommunfullmäktige beslutar att taxa för prövningar och extra offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagen om 1 177 kr i Ystad-Österlenregionens Miljöförbund förslag till beslut 
daterat den 8 oktober 2019 (ADM2019.8546) ska utgå.

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

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

Regeringen utkom den 17 december 2009 med skrivelsen 2009/10:79, En tydlig, rättssäker 
och effektiv tillsyn, där regeringen redovisar generella bedömningar för hur en 
tillsynsreglering bör vara utformad. 

Enligt livsmedelslagen, gällande föreskrifter och EU:s förordningar ska livsmedelstillsynen 
vara helt självfinansierad. 

Bedömningen är att med en årlig uppräkning på 2,5 % utifrån 2019 års taxenivå kommer 
miljöförbundet även fortsättningsvis att ligga under SKL:s rekommendationer.

KS 2019/267
2019.3125

2019-12-03
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 218 Dnr 2019/267

Justerares signatur 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöchef Carina Barthel,
Beslut i Ystad- Österlenregionens miljöförbund 7 oktober 2019,
Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 8 oktober 2019,
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 14 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsen 30 oktober 2019 § 209.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att direktionen får höja timtaxan för 
Ystad- Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig 
uppräkning på 2,5 % enligt tabell.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med korrigeringen att förslaget 
om taxa för prövningar och extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen om 1 177 kr i 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund förslag till beslut daterat den 8 oktober 2019 
(ADM2019.8546) ska utgå.

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun
Ledning & utveckling, ekonomi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-11-21

KF § 219 Dnr 2019/268

Justerares signatur 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder

Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget från Ystad- Österlenregionens miljöförbund.

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 träder en ny kontrollförordning i kraft (EU) 2017/625. Den gällande 
taxan inom området livsmedel och foder som antagits av kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun hänvisar till lagstiftning och kontrollförordningar som inte längre är 
gällande efter den 14 december 2019. 
Vissa begrepp från gällande taxa hänvisar även till olika begrepp som inte finns i kommande 
kontrollförordningar och därför inte kan tillämpas. Begreppet extra offentlig kontroll vid 
bristande efterlevnad försvinner och ersätts med offentlig kontroll. Det kommer att ske fler 
förändringar inom området under 2020 då Näringslivsdepartementet inte kommit med beslut 
i frågan hur de anser att avgifterna ska tas ut, men för att taxorna ska hålla vid ett eventuellt 
överklagande måste ny taxa beslutas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöchef Carina Barthel, 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder,
Underlag för bedömning av riskklasser,
Beslut i Ystad- Österlenregionens miljöförbund 7 oktober 2019, 
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 14 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsen 30 oktober 2019 § 210.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från 
Ystad- Österlenregionens miljöförbund.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun

KS 2019/268
2019.3127

2019-12-03
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From:                                 Madelene Johansson
Sent:                                  Thu, 12 Dec 2019 14:03:26 +0100
To:                                      anita.ipsen@simrishamn.se;Johan Linander;'Simon Berg';'Helena 
Persson';Björkman Holmberg Åsa
Cc:                                      Englén Cornelia
Subject:                             Förslag gemensamt remissvar RUS
Attachments:                   Utkast Gemensamt remissvar från Sydöstra Skåne gällande 
RUS_2019_12_05.pdf

Hej, 
 
På kommittémötet den 9 december enades Sydöstra Skånes Samarbetskommitté om ett utkast på 
gemensamt remissvar på den Regionala Utvecklingsstrategi. Se bifogat förslag att lyfta i era kommuner. 

OM ändringar ska göras så behöver vi dem så snart som möjligt så att det kan kommuniceras i alla fyra 
kommuner, så att jag sedan innan den 15 februari kan skicka in den signerad från alla 8 politiker. 

Vänliga hälsningar 
Madelene Johansson 

Samordnare SÖSK (Sydöstra Skånes samarbetskommitté)  
Telefon: 0411-57 71 97 
Mobil: 0709-47 71 97
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Från: info@sydostskane.se  

Till: region@skane.se  

 

 

Gemensamt remissvar från sydöstra Skånes kommuner angående 

reviderad regional utvecklingsstrategi för Skåne 

 
Regionstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019 om att remittera förslag till revidering av 

Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala utvecklingsstrategi och vi kommuner erbjuds 

möjlighet att lämna synpunkter senast den 15 februari 2020. 

 

Sydöstra Skånes kommuner vill här gemensamt lämna sitt svar på remissen.  

 

Sammanfattning revideringar som genomförts i Det öppna Skåne 2030 

Dokument har skrivits om och aktualiserats för att tydliggöra fokus på vad som ska uppnås 

och vad som behöver göras, samt att även hållbarhetsperspektivet och kopplingen till 

Agenda 2030 har stärkts. Kopplingen med andra regionala styrdokument har tydliggjorts och 

en ny struktur och nomenklatur har utarbetats.  

 

Målbilden har bytt namn till vision och ställningstaganden har bytt namn till målsättningar.  

Strukturen för strategin är uppdelad i tre nivåer, där alla delarna är lika viktiga.  

● Vision och målsättningar - Hur vi vill att Skåne ska vara år 2030. 

● Områdesstrategier på regional nivå - Identifierar VAD som ska göras, prioritering och 

effektmål.  

● Handlingsplaner och program på regional nivå - konkretisering av 

områdesstrategierna, berättar vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska 

göra det.  

 

En ny målsättning som fokuserar på att upprätthålla ett friskt och hållbart ekosystem, 

“Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning”. 

 

Rubriken“Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur” har ändrats till “Stärka 

mångfalden av goda livsmiljöer”. Syftet är att skapa en god plattform för arbetet med 

regionplanen.  

 

Rubriken “Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster” har ändrats till “Skåne ska 

ställa om för att klara välfärden”. Avsnittet fokuserar på tre viktiga aspekter som alla aktörer 
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2 

behöver arbeta med för att Skåne ska klara välfärden. 

 

I strategin finns visionsmål och i områdesstrategierna kommer det att finnas effektmål.  

Ett nytt uppföljningssystem har utarbetats för att tydliggöra resultatet av genomförandet. 

Uppföljningen kommer att ske på tre nivåer. Regionala indikatorer som tagits fram och 

Agenda 2030 kommer att integreras i uppföljningen. 

 

Region Skånes önskar svar på följande frågor i remissen:  

1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? Är det något 

som saknas? 

2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller 

gemensamt utvecklingsarbete i Skåne? 

3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande 

och handling kring det som lyfts?  

 

Nedan följer kommunerna i sydöstra Skånes gemensamma svar på remissen.  

 

 

1. Reflektioner kring gjorda revideringar - lyfts rätt saker fram? är det något som 

saknas? 

Sydöstra Skånes kommuner anser att utförda revideringar, såsom komprimering av text och 

ändringar i rubriksättning från ”mål” till ”vision” bidragit positivt till en genomgående 

tydlighet i dokumentet. Det är viktigt att alla aktörer som påverkas av strategins 

genomförande förstår sin roll och koppling gentemot RUS:en, vilket även har tydliggjorts. 

Genomförande  

Delaktighet och ägandeskap är viktigt i arbetet för att uppnå intentionerna med strategin. 

Genomförande och uppföljning är viktiga komponenter för att se resultat och skapa 

förståelse för processen. Sydöstra Skånes kommuner är väl rustade att bidra till 

genomförandet av RUS:en genom “Ledningsplanen för sydöstra Skåne, med Ystad som 

regional kärna” där de lokala målen, nyckeltalen och aktiviteterna har en tydlig koppling till 

RUS:en och som kommer att följas upp ett antal gånger per år. På det sättet skapas ett 

sammanhang mellan mål och åtgärder.  
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Vid genomförande och uppföljning av RUS:en behöver resultaten redovisas tydligt och i olika 

kanaler för att uppnå känslan av att vi rör oss framåt och att åtgärderna gör skillnad.  

Region Skåne behöver säkerställa genomförandet av strategin och överväga att prioritera 

mellan de olika målsättningarna. En risk- och sårbarhetsanalys vad som händer om 

målsättningarna inte uppnås ger en möjlighet att prioritera.  

Fastställda indikatorer behöver brytas ner på delregional nivå för att visa var de olika 

utmaningarna ligger. Utmaningarna skiljer sig åt mellan östra och västra Skåne, vilket även 

innebär att åtgärder och fokus skiljer sig åt.  

Landsbygden 

Hela Skånes lika förutsättning att utvecklas behöver förstärkas med koppling till 

landsbygden och jordbruksmarken. Möjligheten att bosätta sig och starta verksamhet 

behöver vara likvärdigt oavsett var i Skåne man väljer att etablera sig. Målsättning “Skåne 

ska vara en stark hållbar tillväxtmotor” behöver ge uttryck och vägledning inför kommande 

regionplan gällande förhållandet jordbruksmark och allmänna intressen.  

Innebörden av begreppet “landsbygd” behöver förtydligas då förutsättningarna i den 

flerkärniga ortsstrukturen kan tolkas olika beroende på sammanhanget. 

Landsbygdens roll för goda livsmiljöer behöver lyftas in tydligare i stycket om ”Skåne ska 

stärka mångfalden av goda livsmiljöer” (s.9). 

I målsättning “Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer” nämns inte landsbygden i 

ingressen, men beskrivs på ett bra sätt i “Dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur”.  

Potentialen hos landsbygden bör lyftas upp, liksom att belysa vikten av de mindre orternas 

förmåga att skapa attraktiva platser, att ta vara på olikheterna.  

Utmaningar infrastruktur  

Utmaningar kopplat till elförsörjning, fiberutbyggnad, kollektivtrafik och infrastruktur måste 

belysas och behandlas tydligare. Prioriteringar för utbyggnad och förstärkningar kan inte 
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enbart utgå ifrån samhällsekonomiska beräkningar baserat på antal fastboende. Andra delar 

behöver tas i beaktande såsom besökare, antal företag etc.  

Digitalisering  

Digitaliseringens möjligheter och potential behöver förstärkas i RUS:en för att visa på vad 

som kan uppnås. Att kunna erbjuda goda möjligheter för att studera eller arbeta hemifrån 

bidrar till att uppnå de sex målsättningarna för hela Skåne. Med en förstärkt digitalisering 

kan skåningen bo och arbeta vart man vill, vilket ger effekt på kompetensförsörjning och 

utbildningsnivå.  

Delar av strategin fokuserar på fysisk mobilitet och våra rörelsemönster. Digitaliseringens 

framväxt och hur vi människor kommunicerar idag öppnar upp för fler möjligheter, 

samtidigt som det ställer högre krav på ett moderniserat samhället. För kommunerna i 

sydöstra Skåne är det viktigt att kunna erbjuda invånarna digitala möjligheter som ett 

alternativ till att fysiskt ta sig till arbetsplatsen. Det fysiska resandet tar stor plats i vardagen 

och belastar både miljö och livskvalité. 

Förstärkningar 

Kopplingen mellan kommande regionplan och den regionala utvecklingsstrategin behöver 

förstärkas för att inte utmaningar och frågeställningar ska “falla mellan stolarna”.  

Perspektivet kring att hela Skåne ska hänga ihop, ”rundheten” i vår region framgår inte 

riktigt i strategin, perspektiv behöver förstärkas genom att förtydliga texten över 

målsättningar för det öppna Skåne 2030 med att skriva ut ”hela Skåne” istället för endast 

”Skåne”. 

Målsättningen “Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor” behöver utvecklas till att mer 

belysa vikten av att arbeta för större arbets- och bostadsmarknadsregioner för att skapa en 

bättre och jämnare fördelning av arbetskraft och kompetens. 

I målsättningen “Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet” kan naturens roll som 

drivkraft för utveckling av besöksnäring och olika verksamheter förstärkas under “Nyttja 

kulturen som drivkraft för utveckling”.  
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2. Hur kan den regionala utvecklingsstrategin utgöra ett stöd i vårt egna 

eller gemensamma utvecklingsarbete i Skåne? 

Skånes regionala utvecklingsstrategi utgör redan idag ett stöd för det gemensamma 

utvecklingsarbetet i sydöstra Skåne. Ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad som 

regional kärna utgår från den regionala utvecklingsstrategins upplägg, där målen har brutits 

ned och anpassats för att tillämpas på en delregional och lokal nivå.  

Ledningsplanen ska fungera som ett samordningsdokument som presenterar utmaningarna 

för sydöstra Skåne. Genom förankringen i den regionala utvecklingsstrategin ger 

ledningsplanen kommunerna i sydöstra Skåne ett samordningsverktyg som möter Region 

Skånes strategiarbete och kan presentera delregionala lösningar för att på ett strategiskt 

sätt ligga före och matcha insatserna med hela Skåne. 

 

 

3. Vad ser vi som viktigt för att lyfta och utveckla för att gå från strategi 

till genomförande och handling kring det som lyfts.  

 
I missivet för strategin står det att modeller har tagits fram som tydliggör genomförandet av 

strategin. Det är även viktigt att kapitlet om genomförande i strategin förtydligas för att ge 

en tydligare bild på hur kommunerna och andra aktörer tillsammans med Region Skåne ska 

samverka. Roller, ansvar och förväntningar behöver förtydligas för att involverade parter ska 

förstå vad som ska göras och när.  

 

Att förtydliga och bryta ner uppföljningen på tre nivåer och kopplingen till Agenda 2030 är 

bra och att kunna lyfta ut uppföljning för respektive hörn alternativt kommun ger en 

möjlighet att lägga fokus på rätt utmaningar för delregionen.  

 

Vid uppföljning och presentation av resultat är det viktigt att involvera delregionerna, både i 

framtagande och presentation av färdigt material. Delaktighet, transparens och 

kommunikation är viktigt för att känna ägandeskap i arbetet.  

 
Medborgarperspektivet, kopplat till genomförande och uppföljning,  behöver bli tydligare. 

Eftersom strategin är ett arbete för invånare och näringsliv i regionen behöver det ges 

utrymme till delaktighet i utförandet, framför allt för  barn och unga.  
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För kommunerna i sydöstra Skåne – kommunalråd och 

oppositionsråd/oppositionsföreträdare från Ystads kommun, Simrishamns kommun, 

Tomelilla kommun och Sjöbo kommun 

 

 

 

Kristina Bendz            Leif Sandberg  Magnus Weberg Jeanette Ovesson 

Ystad                                         Tomelilla  Sjöbo  Simrishamn 

  

 

 

 

 

Cecilia Magnusson Svärd      Sara Anheden Cecilia Olsson Carlsson  Pia Ingvarsson 

Ystad                                        Tomelilla Sjöbo    Simrishamn  
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Från: info@sydostskane.se  

Till: region@skane.se  

 

 

Gemensamt remissvar från sydöstra Skånes kommuner angående 

reviderad regional utvecklingsstrategi för Skåne 

 
Regionstyrelsen beslutade den 10 oktober 2019 om att remittera förslag till revidering av 

Det öppna Skåne 2030 – Skånes regionala utvecklingsstrategi och vi kommuner erbjuds 

möjlighet att lämna synpunkter senast den 15 februari 2020. 

 

Sydöstra Skånes kommuner vill här gemensamt lämna sitt svar på remissen.  

 

Sammanfattning revideringar som genomförts i Det öppna Skåne 2030 

Dokument har skrivits om och aktualiserats för att tydliggöra fokus på vad som ska uppnås 

och vad som behöver göras, samt att även hållbarhetsperspektivet och kopplingen till 

Agenda 2030 har stärkts. Kopplingen med andra regionala styrdokument har tydliggjorts och 

en ny struktur och nomenklatur har utarbetats.  

 

Målbilden har bytt namn till vision och ställningstaganden har bytt namn till målsättningar.  

Strukturen för strategin är uppdelad i tre nivåer, där alla delarna är lika viktiga.  

● Vision och målsättningar - Hur vi vill att Skåne ska vara år 2030. 

● Områdesstrategier på regional nivå - Identifierar VAD som ska göras, prioritering och 

effektmål.  

● Handlingsplaner och program på regional nivå - konkretisering av 

områdesstrategierna, berättar vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska 

göra det.  

 

En ny målsättning som fokuserar på att upprätthålla ett friskt och hållbart ekosystem, 

“Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning”. 

 

Rubriken“Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur” har ändrats till “Stärka 

mångfalden av goda livsmiljöer”. Syftet är att skapa en god plattform för arbetet med 

regionplanen.  

 

Rubriken “Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster” har ändrats till “Skåne ska 

ställa om för att klara välfärden”. Avsnittet fokuserar på tre viktiga aspekter som alla aktörer 
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behöver arbeta med för att Skåne ska klara välfärden. 

 

I strategin finns visionsmål och i områdesstrategierna kommer det att finnas effektmål.  

Ett nytt uppföljningssystem har utarbetats för att tydliggöra resultatet av genomförandet. 

Uppföljningen kommer att ske på tre nivåer. Regionala indikatorer som tagits fram och 

Agenda 2030 kommer att integreras i uppföljningen. 

 

Region Skånes önskar svar på följande frågor i remissen:  

1. Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker fram? Är det något 

som saknas? 

2. Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i ert eget eller 

gemensamt utvecklingsarbete i Skåne? 

3. Vad ser ni är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till genomförande 

och handling kring det som lyfts?  

 

Nedan följer kommunerna i sydöstra Skånes gemensamma svar på remissen.  

 

 

1. Reflektioner kring gjorda revideringar - lyfts rätt saker fram? är det något som 

saknas? 

Sydöstra Skånes kommuner anser att utförda revideringar, såsom komprimering av text och 

ändringar i rubriksättning från ”mål” till ”vision” bidragit positivt till en genomgående 

tydlighet i dokumentet. Det är viktigt att alla aktörer som påverkas av strategins 

genomförande förstår sin roll och koppling gentemot RUS:en, vilket även har tydliggjorts. 

Genomförande  

Delaktighet och ägandeskap är viktigt i arbetet för att uppnå intentionerna med strategin. 

Genomförande och uppföljning är viktiga komponenter för att se resultat och skapa 

förståelse för processen. Sydöstra Skånes kommuner är väl rustade att bidra till 

genomförandet av RUS:en genom “Ledningsplanen för sydöstra Skåne, med Ystad som 

regional kärna” där de lokala målen, nyckeltalen och aktiviteterna har en tydlig koppling till 

RUS:en och som kommer att följas upp ett antal gånger per år. På det sättet skapas ett 

sammanhang mellan mål och åtgärder.  
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Vid genomförande och uppföljning av RUS:en behöver resultaten redovisas tydligt och i olika 

kanaler för att uppnå känslan av att vi rör oss framåt och att åtgärderna gör skillnad.  

Region Skåne behöver säkerställa genomförandet av strategin och överväga att prioritera 

mellan de olika målsättningarna. En risk- och sårbarhetsanalys vad som händer om 

målsättningarna inte uppnås ger en möjlighet att prioritera.  

Fastställda indikatorer behöver brytas ner på delregional nivå för att visa var de olika 

utmaningarna ligger. Utmaningarna skiljer sig åt mellan östra och västra Skåne, vilket även 

innebär att åtgärder och fokus skiljer sig åt.  

Landsbygden 

Hela Skånes lika förutsättning att utvecklas behöver förstärkas med koppling till 

landsbygden och jordbruksmarken. Möjligheten att bosätta sig och starta verksamhet 

behöver vara likvärdigt oavsett var i Skåne man väljer att etablera sig. Målsättning “Skåne 

ska vara en stark hållbar tillväxtmotor” behöver ge uttryck och vägledning inför kommande 

regionplan gällande förhållandet jordbruksmark och allmänna intressen.  

Innebörden av begreppet “landsbygd” behöver förtydligas då förutsättningarna i den 

flerkärniga ortsstrukturen kan tolkas olika beroende på sammanhanget. 

Landsbygdens roll för goda livsmiljöer behöver lyftas in tydligare i stycket om ”Skåne ska 

stärka mångfalden av goda livsmiljöer” (s.9). 

I målsättning “Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer” nämns inte landsbygden i 

ingressen, men beskrivs på ett bra sätt i “Dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur”.  

Potentialen hos landsbygden bör lyftas upp, liksom att belysa vikten av de mindre orternas 

förmåga att skapa attraktiva platser, att ta vara på olikheterna.  

Utmaningar infrastruktur  

Utmaningar kopplat till elförsörjning, fiberutbyggnad, kollektivtrafik och infrastruktur måste 

belysas och behandlas tydligare. Prioriteringar för utbyggnad och förstärkningar kan inte 
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enbart utgå ifrån samhällsekonomiska beräkningar baserat på antal fastboende. Andra delar 

behöver tas i beaktande såsom besökare, antal företag etc.  

Digitalisering  

Digitaliseringens möjligheter och potential behöver förstärkas i RUS:en för att visa på vad 

som kan uppnås. Att kunna erbjuda goda möjligheter för att studera eller arbeta hemifrån 

bidrar till att uppnå de sex målsättningarna för hela Skåne. Med en förstärkt digitalisering 

kan skåningen bo och arbeta vart man vill, vilket ger effekt på kompetensförsörjning och 

utbildningsnivå.  

Delar av strategin fokuserar på fysisk mobilitet och våra rörelsemönster. Digitaliseringens 

framväxt och hur vi människor kommunicerar idag öppnar upp för fler möjligheter, 

samtidigt som det ställer högre krav på ett moderniserat samhället. För kommunerna i 

sydöstra Skåne är det viktigt att kunna erbjuda invånarna digitala möjligheter som ett 

alternativ till att fysiskt ta sig till arbetsplatsen. Det fysiska resandet tar stor plats i vardagen 

och belastar både miljö och livskvalité. 

Förstärkningar 

Kopplingen mellan kommande regionplan och den regionala utvecklingsstrategin behöver 

förstärkas för att inte utmaningar och frågeställningar ska “falla mellan stolarna”.  

Perspektivet kring att hela Skåne ska hänga ihop, ”rundheten” i vår region framgår inte 

riktigt i strategin, perspektiv behöver förstärkas genom att förtydliga texten över 

målsättningar för det öppna Skåne 2030 med att skriva ut ”hela Skåne” istället för endast 

”Skåne”. 

Målsättningen “Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor” behöver utvecklas till att mer 

belysa vikten av att arbeta för större arbets- och bostadsmarknadsregioner för att skapa en 

bättre och jämnare fördelning av arbetskraft och kompetens. 

I målsättningen “Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet” kan naturens roll som 

drivkraft för utveckling av besöksnäring och olika verksamheter förstärkas under “Nyttja 

kulturen som drivkraft för utveckling”.  
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2. Hur kan den regionala utvecklingsstrategin utgöra ett stöd i vårt egna 

eller gemensamma utvecklingsarbete i Skåne? 

Skånes regionala utvecklingsstrategi utgör redan idag ett stöd för det gemensamma 

utvecklingsarbetet i sydöstra Skåne. Ledningsplan för sydöstra Skåne med Ystad som 

regional kärna utgår från den regionala utvecklingsstrategins upplägg, där målen har brutits 

ned och anpassats för att tillämpas på en delregional och lokal nivå.  

Ledningsplanen ska fungera som ett samordningsdokument som presenterar utmaningarna 

för sydöstra Skåne. Genom förankringen i den regionala utvecklingsstrategin ger 

ledningsplanen kommunerna i sydöstra Skåne ett samordningsverktyg som möter Region 

Skånes strategiarbete och kan presentera delregionala lösningar för att på ett strategiskt 

sätt ligga före och matcha insatserna med hela Skåne. 

 

 

3. Vad ser vi som viktigt för att lyfta och utveckla för att gå från strategi 

till genomförande och handling kring det som lyfts.  

 
I missivet för strategin står det att modeller har tagits fram som tydliggör genomförandet av 

strategin. Det är även viktigt att kapitlet om genomförande i strategin förtydligas för att ge 

en tydligare bild på hur kommunerna och andra aktörer tillsammans med Region Skåne ska 

samverka. Roller, ansvar och förväntningar behöver förtydligas för att involverade parter ska 

förstå vad som ska göras och när.  

 

Att förtydliga och bryta ner uppföljningen på tre nivåer och kopplingen till Agenda 2030 är 

bra och att kunna lyfta ut uppföljning för respektive hörn alternativt kommun ger en 

möjlighet att lägga fokus på rätt utmaningar för delregionen.  

 

Vid uppföljning och presentation av resultat är det viktigt att involvera delregionerna, både i 

framtagande och presentation av färdigt material. Delaktighet, transparens och 

kommunikation är viktigt för att känna ägandeskap i arbetet.  

 
Medborgarperspektivet, kopplat till genomförande och uppföljning,  behöver bli tydligare. 

Eftersom strategin är ett arbete för invånare och näringsliv i regionen behöver det ges 

utrymme till delaktighet i utförandet, framför allt för  barn och unga.  
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För kommunerna i sydöstra Skåne – kommunalråd och 

oppositionsråd/oppositionsföreträdare från Ystads kommun, Simrishamns kommun, 

Tomelilla kommun och Sjöbo kommun 

 

 

 

Kristina Bendz            Leif Sandberg  Magnus Weberg Jeanette Ovesson 

Ystad                                         Tomelilla  Sjöbo  Simrishamn 

  

 

 

 

 

Cecilia Magnusson Svärd      Sara Anheden Cecilia Olsson Carlsson  Pia Ingvarsson 

Ystad                                        Tomelilla Sjöbo    Simrishamn  
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 november 2019

Justerandes sign

Kfn § 66 Dnr KFN 2019/35

Svar på remiss från KSAU angående fritidsbank

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

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-16 att remittera ärende 
”motion gällande införande av fritidsbank i Tomelilla kommun” till kultur- 
och fritidsnämnden samt vård och omsorgsnämnden.

Förvaltningen, genom enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfelt, hade 
till KSAU sammanträdet 2019-10-16 yttrat sig enligt följande på motionen: 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 november 2019

Justerandes sign

§ 66 forts

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

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

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
yttrande att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen 
Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank i kommunen 
enligt föreningens koncept.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 november 2019

Justerandes sign

§ 66 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2019-10-30, handlingsid: 
Kfn 2019.315
KSAU § 229/2019: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden samt vård och omsorgsnämnden, 
handlingsid: Kfn 2019.316

Förslag till beslut under sammanträdet
Matilda Björk (C) yrkar att nämnden som tillägg till förvaltningens förslag 
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka alternativa möjligheter 
det finns till Fritidsbanken Sveriges koncept för att samla in/låna ut sport- 
och fritidsutrustning till kommunens invånare. Uppdraget ska vara 
genomfört för att kunna redovisas på nämndens sammanträde den 25 
februari 2020. Tina Bergström-Darrell (S) yrkar bifall till Matilda Björks 
tilläggsyrkande

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag och enligt Matilda Björks tilläggsyrkande.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

Von § 78 Dnr VON 2019/47

Svar på remiss gällande Motion angående 
fritidsbank, Ksau § 229/2019

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

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-16 att remittera ärende 
”motion gällande införande av fritidsbank i Tomelilla kommun” till kultur- 
och fritidsnämnden samt vård och omsorgsnämnden.

Förvaltningen, genom enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfelt, hade 
till KSAU sammanträdet 2019-10-16 yttrat sig enligt följande på motionen: 

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

§ 78 forts

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

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens
yttrande att kommunen inte ska bli medlemmar i den ideella föreningen
Fritidsbanken Sverige och därmed inte inrätta en fritidsbank i kommunen
enligt föreningens koncept.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2019-10-31, handlingsid: 
Von 2019.605
KSAU § 229/2019: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden samt vård och omsorgsnämnden, 
handlingsid: Von 2019.606
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

§ 78 forts

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-16, Svar på motion gällande 
fritidsbank, Ksau § 229/2019
Kultur och fritidsnämnden 2019-11-12, Svar på remiss från Ksau , Kfn § 
66/2019

Förslag till beslut under sammanträdet
Mona Nihlén (V) föreslår att ett det ska utredas hur daglig verksamhet kan 
involveras i en verksamhet för utlåning av fritidsutrustning till kommunens 
medborgare.

Axel Olsson (S) föreslår att det i förvaltningens utredning som beslutades av 
kultur- och fritidsnämnden också bör ingå att utreda hur daglig verksamhet 
kan involveras.

Gunnel Andersson (M) föreslår att vård och omsorgsnämnden avvaktar 
kultur- och fritidsnämndens utredning gällande utlåning av fritidsutrustning 
och när den är klar lyfter frågan på nytt gällande hur daglig verksamhet 
eventuellt kan involveras.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt 
Gunnel Anderssons förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Socialchef Viweca Thoresson
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

Ksau § 229 Dnr KS 2019/102

Svar på motion angående fritidsbank

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden samt vård och omsorgsnämnden.

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

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

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

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

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar därför:

att Tomelilla kommun tar initiativ och inrättar en fritidsbank i kommunen

att Möjligheterna att driva verksamheten genom daglig verksamhet utreds.”
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

§ 229 forts.

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

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

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

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

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

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

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen i den delen att kommunen 
skulle vara processägare för fritidsbanken och i övrigt anse motionen 
besvarad.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 oktober 2019

Justerandes sign

§ 229 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, 
handlingsid: Ks 2019.3237.

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

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

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta remittera ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden samt vård och omsorgsnämnden.

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

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Vård och omsorgsnämnden
Balanslista/Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

Von § 83 Dnr VON 2019/11

Statistikrapport gällande ej verkställda gynnande 
beslut inom stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) tredje kvartalet 2019

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

§ 83 forts

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2019-10-11, handlingsid: Von 
2019.613
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 november 2019

Justerandes sign

Von § 81 Dnr VON 2019/28

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

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen och 
överlämna densamma till revisorerna och till kommunfullmäktige.

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

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

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar godkänna rapporteringen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetschef Christel Nilsson 2019-10-23, handlingsid: Von 
2019.611
_________

Beslutet skickas till:

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

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 18 december 2019 Dnr KS 2019/2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning av anmälningsärenden ksau den 8 
januari 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige Ystads kommun 

den 21 november 2019, KF § 212 – Delårsbokslut 31 augusti 2019 
för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

2. Protokoll Sydöstra Skånes Räddningstjänst den 25 november 2019, 
§§ 47-57.

3. Protokoll Ystad-Österlenregionens miljöförbund den 7 oktober 
2019, § 87 – Budget 2020 och plan 2021-2023.

4. Protokoll kommunstyrelsen den 20 november 2019, §§ 136-152.
5. Protokoll familjenämnden den 22 november 2019, §§ 104-119.
6. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 november 2019, 

§§ 249-259.
7. Protokoll kultur- och fritidsnämnden den 3 december 2019, §§ 71-

76.
8. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 december 2019, 

§§ 260-269.
9. Intern kontrollplan 2020 – kultur- och fritidsnämnden.
10. Protokollsutdrag den 4 december 2019, § 251, från 

kommunstyrelsen Simrishamns kommun – Statistik över 
konsumentärenden 2019.

11. Protokollsutdrag den 27 november 2019, § 101 från 
byggnadsnämnden – Byggnadsnämndens internbudget 2020.

12. Bygglovschef Ingrid Järnefelts tjänsteskrivelse den 26 november 
2019 avseende byggnadsnämndens arbete enligt barnkonventionen.

13. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden den 27 november 2019, § 
102 – Byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2020.

14. Protokollsutdrag från byggnadsnämnden den 27 november 2019, § 
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100 – Intern kontrollplan 2020.
15. Delårsrapport från Sydöstra Skånes Samarbetskommitté avseende 

perioden 2019-01-01 – 2019-08-31.
16. Revisorernas bedömning av delårsrapporten för Sydöstra Skånes 

Samarbetskommitté 10 oktober 2019.
17. Protokoll från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 12 

december 2019, §§ 58-68.
18. Protokoll från Central Samverkansgrupp den 15 november 2019.
19. Protokoll från familjenämnden den 13 december 2019, §§ 120-131.
20. Protokoll från kommunstyrelsen den 18 december 2019, §§ 153-

166.
21. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 19 december 2019, 

§§ 87-90.
22. Protokoll från revisorerna den 12 december 2019, §§ 64-68.
23. Protokoll från Sydöstra Skånes Räddningstjänst den 12 december 

2019, §§ 58-59.
24. Protokollsutdrag från Ystads kommun, kommunfullmäktige den 19 

december 2019, § 235, - Nytt avtal för samverkan mellan 
Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystad – SÖSK.

25. Protokollsutdrag från Sjöbo kommun, kommunfullmäktige den 16 
december 2019, § 131 - SÖSK Samverkansavtal.

26. Protokollsutdrag från Simrishamns kommun, kommunfullmäktige 
den 16 december 2019, § 285 - Samarbetsavtal Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK).

27. Protokollsutdrag från Simrishamns kommun, kommunfullmäktige 
den 16 december 2019, § 284 – Budgetförslag 2020 och plan 2021. 
2023 Ystad- Österlenregionens miljöförbund.

28. Protokollsutdrag från Ystad-Österlenregionens miljöförbund den9 
december 2019, § 112 – Revidering av delegeringsregler.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 19 december 2019.

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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