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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 10 november 2020                          Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 18 
november 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommunpolis Mikael Svensson och säkerhetssamordnare Helena 

Berlin
2. Presentation av näringslivschef Henrik Lundblad
3. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

- Ersättare för kommundirektör och säkerhetssamordnare
4. Projektledare Monika Jingmond

- Redovisning projekt ”Bredband och digitalisering i Tomelilla” 
och projekt ”Digital kommunal service i Tomelilla”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 10 november 2020.
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Kommunledningskontoret
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Britt-Marie Börjesson
Kommundirektör
Direkt   Mobil   britt-
marie.borjesson@tomelilla.se

Tomelilla den 2 november 2020 Dnr KS    

Berörda

Ersättare för kommundirektör samt 
säkerhetssamordnare och 
säkerhetschefsfunktion

Beslut stf kommundirektör, stf 
säkerhetssamordnare/säkerhetschefsfunktion
Med anledning av rådande Coronapandemi utses ersättare som stf 
kommundirektör samt stf säkerhetssamordnare/stf 
säkerhetschefsfunktion tills vidare. Beslutet gäller vid ordinarie 
befattningshavares frånvaro, i turordning, enligt följande;

Ställföreträdarskap för Helena Berlin
1. Katrin Högborn, kommunikationschef
2. Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef
3. Johan Linander, kanslichef
4. Johan Lexfors, HR-chef

Ställföreträdarskap för Britt-Marie Börjesson
1. Johan Holmqvist, skolchef och ordinarie tf kommundirektör
2. Helena Berlin, utvecklingschef
3. Johan Linander, kanslichef
4 Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef

Ärendebeskrivning
Inom kommundirektörens och säkerhetschefsfunktionens ansvarsområde 
förekommer det ofta att behovet av beslut är brådskande. Vid sjukdom 
eller ledigheter är det inte alltid att beslut kan avvakta till dess att dessa 
funktioner är i tjänst. Genom att under rådande pandemi utse ersättare 
minskar sårbarheten i kommunförvaltningens verksamhet och kvalitet och 
effektivitet kan upprätthållas.
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Vid krissituation är det kommundirektören som i sin roll, i nära samverkan 
med säkerhetssamnordnare/säkerhetschefsfunktionen, som ytterst 
ansvarig tjänsteperson leder kommunen. Är båda dessa inte tillgänglig vid 
krissituation krävs att någon går in som ersättare med ansvar för den 
kommunala krisledningen.

   

Kommunledningskontoret

Britt-Marie Börjesson
Kommundirektör

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kanslichef Johan Linander
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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:

Madeleine Dexe Andersson
Kvalitets- och utvecklingsledare
Direkt 0417-18000
Mobil AnsvarigMobil
Madeleine.DexeAndersson@tom
elilla.se

Tomelilla den 9 november 2020 Dnr KS 2020/201

Kommunfullmäktige

Reglemente för intern kontroll

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll samt 
upphäva befintligt reglemente för intern kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.

Ärendebeskrivning
I kommunallagen, KL 6 kap. 1§ står det att kommunstyrelsen ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
sker helt eller delvis av annan kommun, som bedrivs av helägda och 
delägda bolag samt sådana kommunalförbund som kommunen är medlem 
i.

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet lämnats över 
till någon annan.

De förtroendevalda revisorerna granskar om den interna kontrollen är 
ändamålsenlig. I den årliga revisionsberättelsen till kommunfullmäktige 
redogör revisonen för resultatet av sina granskningar och avger sin 
bedömning om den interna kontrollen varit tillräcklig. 

I syfte att förtydliga och förbättra processen för den interna kontrollen 
föreslås anpassningar i det nu gällande reglementet enligt följande:

- Förtydligande av organisation av intern kontroll och ansvar
- Förtydligande av riskanalys
- Ny riskvärderingsskala som återfinns i handboken
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- Tillägg att allvarliga brott eller brister i den interna kontrollen 
omedelbart ska rapporterats till kommunstyrelsen

- En handbok har upprättats som stöd för det interna kontrollarbetet

Ekonomiska konsekvenser
En god och välfungerande internkontroll motverkar negativa ekonomiska 
händelser.

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

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

Uppföljning
Uppföljning av internkontrollarbetet sker löpande under året och 
avrapporteras i tertial uppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen. 
Revisionerna granskar årligen den interna kontrollen styrelsen och 
nämnder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kvalitets- o utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson, 
9 november 2020.
Reglemente intern kontroll
Handbok intern kontroll (informationsärende)

Kommunledningskontoret

Madeleine Dexe Andersson
Kvalitets- och utvecklingsledare

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson
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TOMELILLA KOMMUN 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
Nr B XX:X 

 
 

Kf § X/2020                                                                Dnr Ks 2020/XX 

 
Reglemente för intern kontroll 
 
Antagen av kommunfullmäktige den XX december 2020, Kf § X. 
Gäller från och med den 1 januari 2021. 
 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
 
Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör 
 
Ersätter Nr B 17:1, Ks 2016/319
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Reglemente för intern kontroll 
 
1. Syfte och mål med intern kontroll 
 
Intern kontroll är det samlade begreppet för de strukturer, system, processer och rutiner som 
bidrar till tydlighet och ordning i syfte att säkerställa att det som ska göras blir gjort och att det 
sker på ett bra och säkert sätt. Den interna kontrollen ska även bidra till att Tomelilla kommun 
inte skadas av oönskade händelser. Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen i kommunen. 
 
Till detta reglemente finns en handbok för intern kontroll med mer utförliga instruktioner hur 
arbetet med intern kontroll utförs som ett stöd för verksamheterna i det interna kontrollarbetet. 
 
Styrelsen och varje nämnd ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de ska 
med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 
 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

 
Ändamålsenlighet och kostnadseffektiv verksamhet innebär att anskaffningen och 
användningen av resurser ska vara effektiv och ändamålsenlig (att ha kontroll över ekonomi, 
prestationer och kvalitet). Det innebär även att säkerställa att verksamheten bedrivs och följs upp 
enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige och nämnd/styrelse beslutat och att de lagar, 
förordningar, reglemente, policys och regler som är tillämpliga för nämndens verksamhet följs. 
 
Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten innebär att styrelse, 
nämnder och verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper och att 
redovisningen och uppföljningen av verksamhetens prestationer (kvantitet och kvalitet) och 
ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig. Vidare ska de ha tillgång till övrig relevant  
information och rapportering om verksamheten och dess resursanvändning. 
 
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera omfattar såväl lagstiftning 
som kommunens policys, riktlinjer och regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 
 
 

2. Organisation av intern kontroll och ansvar 
 
Det är varje nämnd/styrelse som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. I praktiken 
är det dock i verksamheten som kontrollen utvecklas och genomförs, som en del i det löpande 
arbetet. Nämnder ska genom sin interna kontroll säkerställa att den egna verksamheten bedrivs i 
enlighet med tillämpliga lagar, förordningar, regler och föreskrifter samt Tomelilla kommuns 
reglemente, budget och övriga styrdokument. 
 

2.1 Kommunfullmäktige 
 
Utifrån revisorernas revisionsberättelser för styrelse och nämnder beslutar kommunfullmäktige 
om ansvarsfrihet för respektive nämnd. 
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2.2 Revisorer 
 
Revisorerna granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den kommunala verksamheten. De 
granskar även ansvarstagandet i styrelse, nämnder och beredningar. I revisorernas revisions-
berättelse för respektive styrelse/nämnd tillstyrks ansvarsfrihet utifrån gjorda bedömningar där en 
del är att bedöma om den interna kontrollen som styrelse och nämnder ansvarar för är tillräcklig. 
De kan med sin granskning bidra till att uppmärksamma brister och driva på förbättring. 
 

2.3 Kommunstyrelsen 
 
I kommunallagen, KL 6 kap. 1§ står det: 
 
”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan 
avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. 
 
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 
10 kap. 2 - 6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag 
(2018:569).” 
 
Kommunstyrelsen har alltså det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll. I det ligger ett ansvar för att upprätta en organisation kring intern kontroll inom 
kommunen och att tillse att denna utvecklas utifrån kommunens interna kontrollbehov samt att 
det finns kommunövergripande regler och anvisningar.  
 
I kommunstyrelsens ansvar ligger även att ha uppsikt över att nämnderna har beslutade interna 
kontrollplaner, att de är baserade på väl genomförda riskanalyser samt att uppföljning sker av 
interna kontrollplanerna. 
 
Kommunstyrelsen ska bedriva egen intern kontroll på sina verksamhetsområden i enlighet med 
det som gäller för nämnderna.  
 
Rapportering av beslutade interna kontrollplaner, riskanalyser och uppföljning ska ske till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter göra en 
bedömning av kommunens samlade system för intern kontroll.   
 

2.4 Styrelse och nämnder 
 
I kommunallagen, KL 6 kap. 6 § står det: 
 
” Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  
 
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon 
annan.” 
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Styrelse och nämnder har alltså det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom 
sina verksamheter och ska tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen. 
 
Styrelse och nämnder ska besluta om en intern kontrollplan som är grundad på en riskanalys. 
 
Styrelse och nämnder ska rapportera beslutade interna kontrollplaner, riskanalyser och 
uppföljning till kommunstyrelsen. 
 

2.5 Förvaltningen 
 
Förvaltningschefen har ansvaret att samordna och driva arbetet med den interna kontrollen inom 
sin organisation. Förvaltningschefen ansvarar även för att organisera arbetet och etablera rutiner, 
informera och kommunicera om hur den interna kontrollen ska utföras. Det innebär att 
förvaltningschefen har ansvar för att se till att delprocesser som riskanalys, riskåtgärder, 
uppföljning och bedömning genomförs.  
 
Därutöver ska förvaltningschefen etablera en god organisationskultur där intern kontroll ingår 
som en naturlig del i arbetet och att konkreta regler och anvisningar anpassade till den egna 
verksamheten utformas för att upprätthålla en god intern kontroll.  
 
Förvaltningschefen är skyldig att löpande under året bedöma och rapportera till 
kommunstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar och hur det interna kontrollarbetet går.  
 

2.6 Chefer 
 
Cheferna på olika nivåer i organisationen har ansvaret att samordna och driva arbetet med intern 
kontroll inom sin verksamhet. Cheferna ansvarar även för att organisera arbetet och etablera 
rutiner, informera och kommunicera om hur den interna kontrollen ska utföras. Det innebär att 
cheferna har ansvar för att se till att delprocesser som riskanalys, riskåtgärder, uppföljning och 
bedömning genomförs.  
 
Vidare ska cheferna verka för att de dagliga arbetsmetoder som används i verksamheten bidrar till 
en god intern kontroll och att medarbetarna arbetar mot uppställda mål samt för att det finns en 
kultur som uppmuntrar till att arbeta med att utveckla och kvalitetssäkra sitt arbete.  
 
Verksamhetscheferna är skyldiga att löpande under året bedöma och rapportera till nämnden 
om hur den interna kontrollen fungerar och hur det interna kontrollarbetet går.  
 

2.7 Samtliga anställda har ett ansvar att rapportera risker 
 
Samtliga anställda i kommunen, såväl chefer som medarbetare, ska arbeta enligt de regler och 
anvisningar som har beslutats om intern kontroll. Alla anställda ska skyndsamt rapportera fel och 
brister i verksamheten till överordnad, som i sin tur ska rapportera vidare uppåt i organisationen 
så långt det behövs. Syftet med rapporteringen är att rätt beslutsnivå omgående ska kunna vidta 
åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. Kan av olika 
orsaker inte rapportering ske till överordnad eller om inget händer efter rapporteringen, ska 
rapporteringen ske till nästa överordnad. 
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3. Riskanalys 
 
Nämnderna, styrelsen och bolagen ska årligen göra en systematiskt genomförd och väl 
dokumenterad riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En sådan riskanalys 
består av: 
 

• Identifiering av risker – kartläggning av vilka risker som finns 

• Värdering av risker – bedömning av påverkan och sannolikhet 

• Riskhantering – bedömning av åtgärder 
 
Med risk avses sannolikheten för att icke önskvärda händelser inträffar och med väsentlighet 
avses de politiska, ekonomiska, mänskliga och tekniska konsekvenserna som kan uppstå vid olika 
händelser.  
 
En ny riskanalys ska tas fram varje år och ska ligga till grund för den interna kontrollplanen som 
ska antas varje verksamhetsår. 
 

3.1 Riskkategorier 
 
Riskkategorier som kan användas vid identifiering är: 
 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Finansiella risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Bristande efterlevnad av regelverk 

• Redovisningsrisker 

• Legala risker 

• IT-baserade risker 
 

3.2 Värdering av risker 
 
För varje identifierad risk görs en bedömning av konsekvens för verksamheten och sannolikhet 
för att händelsen ska inträffa. Bedömningen görs utifrån en enhetlig riskvärderingsskala som 
gäller för hela Tomelilla kommun. 
 

3.3 Dokumentation 
 
Riskanalysen dokumenteras i en kommungemensam mall. 
 

4. Intern kontrollplan 
 

4.1 Upprättande av intern kontrollplan 
 
Nämnderna och bolagen ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen med en systematiskt genomförd och väl dokumenterad riskanalys som 
grund.  
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Riskanalysen ger ett underlag för vilka områden nämnden/styrelsen/bolagen behöver följa upp i 
den interna kontrollplanen. En avvägning mellan bedömd risk och resursåtgång måste göras. 
 
Planen för den interna kontrollen ska beslutas i nämnden senast under januari månad samt 
rapporteras till kommunstyrelsen. Bedömningen av hur omfattande denna plan ska vara görs med 
utgångspunkt från den omfattning och volym som nämnden har samt riskanalysen.  

 
4.2 Uppföljning av intern kontroll 
 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, 
rapporteras till nämnden samt till kommunstyrelsen.  
 
Allvarliga brott eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
kommunstyrelsen. 
 

4.3 Kommunstyrelsens skyldigheter 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall behov av förbättringar uppstår, vidta 
nödvändiga åtgärder.  
 
Återrapportering till kommunfullmäktige och revisionen sker i samband med att årsredovisningen 
för tillsynsåret behandlas i enlighet med separat tidplan. Bedömningen av den interna kontrollen 
ska ingå i årsredovisningens förvaltningsberättelse.  
 
Kommunstyrelsen ska även hålla sig underrättad om hur den interna kontrollen fungerar i de 
helägda bolagen. 
 

4.4 Dokumentation 
 
Den interna kontrollplanen och uppföljningen av planen dokumenteras i en kommungemensam 
mall.  
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1 Inledning 
 
Denna handbok om intern kontroll kompletterar Tomelilla kommuns reglemente 
avseende intern kontroll och syftar till att ge stöd i arbetet med nämndernas in-
terna kontroll. 
 

2 Sammanfattning 
 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir 
gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. 
 
Styrelsen och varje nämnd har det yttersta ansvaret och ska upprätthålla en till-
fredsställande internkontroll, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet sä-
kerställa att följande mål uppnås: 
 

✓ ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

✓ tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering 
om verksamheten 

✓ efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
 
Att arbeta med den interna kontrollen ingår i alla medarbetares arbete, det vill säga 
att arbeta enligt bestämda processer och rutiner, att förbättra och utveckla verk-
samheten, att rapportera avvikelser och risker med mera. Det är integrerat i varda-
gens arbete med att genomföra, förvalta och verkställa och handlar om ett lö-
pande arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda risker.  
 
Varje nämnd ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kon-
trollen, en intern kontrollplan. Den interna kontrollplanen ska fastställas efter ge-
nomförd riskanalys utifrån väsentlighets- och riskbedömning. Syftet med en riska-
nalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram 
åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna av ne-
gativa händelser. En riskanalys leder också till höjd riskmedvetenhet. 
 
Verksamheterna genomför den interna kontrollen utifrån nämndens beslutade in-
terna kontrollplan samt kommunens regler och anvisningar.  
 
Styrelsens och nämndernas uppföljning av den interna kontrollen dokumenteras i 
en intern kontrollrapport och en sammanfattande bedömning återredovisas även i 
styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser i tertialrapporter, delårsrappor-
ter och årsredovisningar.  
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3 Intern kontroll – Vad är det? 
 
Intern kontroll är det samlade begreppet för de strukturer, system, processer och 
rutiner som bidrar till tydlighet och ordning i syfte att säkerställa att det som ska 
göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Den interna kontrollen 
ska även bidra till att Tomelilla kommun inte skadas av oönskade händelser. Den 
interna kontrollen ska ses som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen i kom-
munen. 
 

Intern kontroll säkerställer att det som ska göras blir gjort på det sätt som är 

tänkt. 

 

Styrelsen och varje nämnd har det yttersta ansvaret och ska upprätthålla en till-
fredsställande intern kontroll, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet sä-
kerställa att följande mål uppnås: 
 

✓ ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

✓ tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 

✓ efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
 
Ändamålsenlighet och kostnadseffektiv verksamhet innebär att anskaffningen 
och användningen av resurser ska vara effektiv och ändamålsenlig (att ha kontroll 
över ekonomi, prestationer och kvalitet). Det innebär även att säkerställa att verk-
samheten bedrivs och följs upp enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige och 
nämnd/styrelse beslutat och att de lagar, förordningar, reglemente, policys och 
regler som är tillämpliga för nämndens verksamhet följs. 
 

Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten in-
nebär att styrelse, nämnder och verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvi-
sande räkenskaper och att redovisningen och uppföljningen av verksamhetens 
prestationer (kvantitet och kvalitet) och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och 
ändamålsenlig. Vidare ska de ha tillgång till övrig relevant information och rappor-
tering om verksamheten och dess resursanvändning. 
 

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera omfattar 
såväl lagstiftning som kommunens policys, riktlinjer och regelverk samt ingångna 
avtal med olika parter. 
 
Intern kontroll är med andra ord ett vitt begrepp som innefattar allt från ordning 
och reda i verksamheter, rättvisande räkenskaper, skydd av tillgångar, instrukt-
ioner för attest, kontoplaner, delegationsordningar, regler för upphandling, löne- 
och personaladministrativa regler – till styrning genom regelverk och riktlinjer för 
uppföljning av verksamhetsprocesser, prestationer och uppsatta mål.  
 

Den kanske viktigaste delen i ett lyckat arbete med intern kontroll är kontroll-

miljön. Den utgörs av förhållningssätt, organisation, strukturer och processer 

för intern kontroll i organisationen. Med förhållningssätt i organisationen avses 

att det behövs en kultur som uppmuntrar medarbetare att arbeta med att kvali-

tetssäkra och utveckla sitt arbete.  
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4 Organisation av intern kontroll och ansvar 
 
Det är varje nämnd/styrelse som ansvarar för att den interna kontrollen är till-
räcklig. I praktiken är det dock i verksamheten som kontrollen utvecklas och ge-
nomförs, som en del i det löpande arbetet. Nämnder ska genom sin interna kon-
troll säkerställa att den egna verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, 
förordningar, regler och föreskrifter samt Tomelilla kommuns reglemente, budget 
och övriga styrdokument. 
 

Att arbeta med den interna kontrollen ingår i alla medarbetares arbete, det vill 

säga att arbeta enligt bestämda processer och rutiner, att förbättra och ut-

veckla verksamheten, att rapportera avvikelser och risker med mera. Det är in-

tegrerat i det dagliga arbetet med att genomföra, förvalta och verkställa och 

handlar om ett löpande arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda ris-

ker.  

 

Samtliga nämndsledamöter, chefer och medarbetare har ett egenansvar att 

söka den information (regler, rutiner, beslut med mera) som behövs för att ut-

föra sitt arbete och uppdrag säkert och effektivt avseende intern kontroll. 

 
4.1 Kommunfullmäktige 
 
Utifrån revisorernas revisionsberättelser för styrelse och nämnder beslutar kom-
munfullmäktige om ansvarsfrihet för respektive nämnd. 
 

4.2 Revisorer 
 
Revisorerna granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den kommunala verksam-
heten. De granskar även ansvarstagandet i styrelse, nämnder och beredningar. I 
revisorernas revisionsberättelse för respektive styrelse/nämnd tillstyrks ansvarsfri-
het utifrån gjorda bedömningar där en del är att bedöma om den interna kontrol-
len som styrelse och nämnder ansvarar för är tillräcklig. De kan med sin gransk-
ning bidra till att uppmärksamma brister och driva på förbättring. 

4.3 Kommunstyrelsen 

 
I kommunallagen, KL 6 kap. 1§ står det: 
 
”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrel-
sen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt 
annan lag eller författning. 
 
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska per-
soner som avses i 10 kap. 2 - 6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller lands-
tinget är medlem i. Lag (2018:569).” 
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Kommunstyrelsen har alltså det övergripande ansvaret för att tillse att det finns 
en god intern kontroll. I det ligger ett ansvar för att upprätta en organisation kring 
intern kontroll inom kommunen och att tillse att denna utvecklas utifrån kommu-
nens interna kontrollbehov samt att det finns kommunövergripande regler och 
anvisningar.  
 
I kommunstyrelsens ansvar ligger även att ha uppsikt över att nämnderna har be-
slutade interna kontrollplaner, att de är baserade på väl genomförda riskanalyser 
samt att uppföljning sker av de interna kontrollplanerna. 
 
Kommunstyrelsen ska bedriva egen intern kontroll på sina verksamhetsområden i 
enlighet med det som gäller för nämnderna.  
 
Rapportering av beslutade interna kontrollplaner, riskanalyser och uppföljning ska 
ske till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
göra en bedömning av kommunens samlade system för intern kontroll.   
 

4.4 Styrelse och nämnder 
 
I kommunallagen, KL 6 kap. 6 § står det: 
 
” Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författ-
ning som gäller för verksamheten. 
 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
i övrigt tillfredsställande sätt.  
 
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har läm-
nats över till någon annan.” 
 
Styrelse och nämnder har alltså det yttersta ansvaret för att utforma en god in-
tern kontroll inom sina verksamheter och ska se till att verksamheten bedrivs 
inom nämndens ekonomiska ram och i enlighet med de riktlinjer som kommun-
fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler. 
 
Styrelse och nämnder ska besluta om en intern kontrollplan som är grundad på en 
riskanalys. Styrelse och nämnder fattar beslut om prioritering av kontrollåtgärder 
utifrån det förslag till intern kontrollplan som förvaltningen tagit fram och ska  
löpande under året följa det interna kontrollarbetet.  
 
Styrelse och nämnder ska rapportera beslutade interna kontrollplaner, riskanalyser 
och uppföljning till kommunstyrelsen. 
 
Med anledning av att hela nämnden har ansvar för den interna kontrollen ska alla 
nämndledamöter ha kunskap om och följa det interna kontrollarbetet. De ska där-
emot inte själva utföra kontrollmoment utifrån beslutad intern kontrollplan.

19



  

 

7 (21) 
 

  

I tertialrapport och delårsrapport ska nämnderna lämna en kortfattad återrappor-
tering av det interna kontrollarbetet och i verksamhetsberättelsen i årsredovis-
ningen ska en kortfattad återrapportering göras av nämndens slutliga interna kon-
trollrapport.  
 

4.5 Förvaltningen 
 
Förvaltningschefen har ansvaret att samordna och driva arbetet med den interna 
kontrollen inom sin organisation. Förvaltningschefen ansvarar även för att organi-
sera arbetet och etablera rutiner, informera och kommunicera om hur den interna 
kontrollen ska utföras. Det innebär att förvaltningschefen har ansvar för att se till 
att delprocesser som riskanalys, riskåtgärder, uppföljning och bedömning genom-
förs.  
 
Därutöver ska förvaltningschefen etablera en god organisationskultur där intern 
kontroll ingår som en naturlig del i arbetet och att konkreta regler och anvisningar 
anpassade till den egna verksamheten utformas för att upprätthålla en god intern 
kontroll.  
 
Förvaltningschefen är skyldig att löpande under året bedöma och rapportera 
till kommunstyrelsen om hur den interna kontrollen fungerar och hur det interna 
kontrollarbetet går.  
 

4.6 Chefer 
 
Cheferna på olika nivåer i organisationen har ansvaret att samordna och driva ar-
betet med intern kontroll inom sin verksamhet. Cheferna ansvarar även för att or-
ganisera arbetet och etablera rutiner, informera och kommunicera om hur den in-
terna kontrollen ska utföras. Det innebär att cheferna har ansvar för att se till att 
delprocesser som riskanalys, riskåtgärder, uppföljning och bedömning genomförs.  
 
Vidare ska cheferna verka för att de dagliga arbetsmetoder som används i verk-
samheten bidrar till en god intern kontroll och att medarbetarna arbetar mot upp-
ställda mål samt för att det finns en kultur som uppmuntrar till att arbeta med att 
utveckla och kvalitetssäkra sitt arbete.  
 
Verksamhetscheferna är skyldiga att löpande under året bedöma och rappor-
tera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar och hur det interna 
kontrollarbetet går.  
 

4.7 Samtliga anställda har ett ansvar att rapportera risker 
 
Samtliga anställda i kommunen, såväl chefer som medarbetare, ska arbeta enligt de 
regler och anvisningar som har beslutats om intern kontroll. Alla anställda ska 
skyndsamt rapportera fel och brister i verksamheten till överordnad, som i sin 
tur ska rapportera vidare uppåt i organisationen så långt det behövs. Syftet med 
rapporteringen är att rätt beslutsnivå omgående ska kunna vidta åtgärder för att 
komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. Kan av olika or-
saker inte rapportering ske till överordnad eller om inget händer efter rapporte-
ringen, ska rapporteringen ske till nästa överordnad.  
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4.8 Samordnare för intern kontroll inom verksamheten 
 
Varje verksamhet utser en samordnare för intern kontroll som har ansvar för att 
samordna hela verksamhetens arbete med intern kontroll. Uppdraget/rollen kan 
ges till flera personer. Viktigt att tänka på är att det ansvar rollen har ska vara tyd-
ligt.  
 
Uppdraget/rollen kan exempelvis innefatta följande arbetsuppgifter: 
 

• Utbilda och informera om intern kontroll 

• Samla in och sammanställa verksamhetens kartläggning över processer/ru-
tiner/system 

• Samla in och sammanställa en lista över risker från hela verksamhetens ris-
ker 

• Ta fram ett förslag till intern kontrollplan  

• Löpande under året redogöra/rapportera det interna kontrollarbetet till  
verksamhetschefen/förvaltningschefen 

• Ta fram förslag till intern kontrollrapport  

• Bidra och utveckla den interna kontrollprocessen i nätverksträffar avse-
ende intern kontroll arrangerade av kommunledningskontoret 

 
5 Intern kontroll i praktiken 
 
Intern kontroll är alltså ett förlopp eller flöde av strukturer och aktiviteter som till-
sammans ska leda till det avsedda syftet. Intern kontroll är det samlade begreppet 
för de system, processer och rutiner som bidrar till detta. Den interna kontrollen 
innehåller flera moment:  
 

• Tydlig ansvarsfördelning och tydlig översikt över verksamhetens alla pro-
cesser 

• Riskanalyser med riskbedömning och riskhantering 

• Faktiska kontrollaktiviteter av olika slag. 

• Information och kommunikation 

• Uppföljning och utvärdering för lärande och förbättring 

 
Det interna kontrollarbetet ska: 
 

• leda till att en god kontrollmiljö skapas, det vill säga en organisationskultur 
där alla är medvetna om vilka spelregler, attityder och värderingar som gäl-
ler. Lagstiftning, verksamhetsmål, policys, riktlinjer och rutiner ska kunna 
tillämpas på ett enkelt och naturligt sätt utifrån ett tydligt definierat ansvar 
och klart definierade befogenheter 

• genom systematisk riskanalys prioritera områden där sannolikheten för fel 
är större och där felen kan leda till allvarliga konsekvenser (höga riskvärde)
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• säkerställa att kontrollaktiviteterna, så långt som möjligt, integreras i ordi-
narie verksamhet och ingår som inbyggda delar i verksamhetsprocesserna 

• säkerställa att verksamhetsprocesserna utförs ändamålsenligt och  
kostnadseffektivt 

• säkerställa att verksamhetsprocesserna kontinuerligt anpassas till föränd-
rade förutsättningar; omvärldsförändringar kräver löpande utvärdering av 
processerna för styrning och kontroll av verksamheten 

 

6 Den interna kontrollprocessen 
 
Det årliga interna kontrollarbetet utgörs av återkommande aktiviteter där risker 
identifieras och värderas, arbetet planeras, utförs, följs upp, analyseras samt för-
bättras samt genomförande av en utvärdering av hur den interna kontrollproces-
sen fungerar. 
 
Nämndens årliga plan för intern kontroll beskriver hur arbetet är organiserat samt 
redovisar vilka insatser som planeras för året. Flera av stegen beskrivs mer detalje-
rat i egna avsnitt nedan. 
 

 
 

6.1 Steg 1 - Riskanalys 
 
I den interna kontrollprocessen är riskbedömning med riskanalyser och riskvärde-
ring en väsentlig grund för prioriteringen av kontroller till den interna kontrollpla-
nen. Riskanalysen är ett bra verktyg i arbetet med att säkerställa att vi har god in-
tern kontroll, det vill säga att vi har ordning och reda, veta att det som ska göras 
blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Det finns olika metoder och 
angreppssätt för riskanalys, men generellt handlar det om ett systematiskt arbete, 
identifiera, analysera, värdera, hantera och följa upp. 
 

 Vad är en risk? 
 
En risk innebär att en negativ händelse eller en oönskad situation kan inträffa som 
kan hindra att mål inte nås eller kan leda till skada för verksamheten. En risk kan 
också uttryckas som en kritisk framgångsfaktor.

Steg 1 - Riskanalys

• Urval till riskanalys görs från 
verksamhetens alla 
processer  

• Löpande samla in och 
dokumentera risker

Steg 2 - Prioritera, planera 
& utföra

• Ta fram plan för intern 
kontroll

• Genomföra planerade 
åtgärder och kontroller

Steg 3 - Uppföljning

• Följa upp arbetet i avsedda 
mallar samt  göra en 
sammanfattande bedömning i 
tertialrapport, delårsrapport 
och årsredovisning

Steg 4 - Utveckling och 
förbättring

• Lära av bristerna för ständiga 
förbättringar
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 Syftet med riskanalys 
 

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsa-

ker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller 

mildrar konsekvenserna av negativa händelser. En riskanalys leder också till 

höjd riskmedvetenhet. 

 
En riskanalys är ett levande instrument som kontinuerligt hanterar risker i en ar-
betsprocess, men görs ofta också som ett avgränsat uppdrag som exempelvis inför 
en förändring av verksamheten eller inför projekt, införande av nya IT-system 
med mera. 
 
I den interna kontrollprocessen är riskbedömning med riskanalyser och riskvärde-
ring en väsentlig grund för prioriteringen av de kontroller som ska finnas med i 
den interna kontrollplanen. Riskerna dokumenteras i mallen för riskanalys och an-
vänds som ett stöd vid prioritering av vilka kontroller som ska finnas med i intern 
kontrollplanen.  
 

 Planera och förbereda riskanalysen 
 
Det är viktigt att avsätta tid och planera in flera tillfällen för arbetet med riskana-
lysen där man ska gå igenom de områden och processer som ska analyseras. Flera 
tillfällen ger deltagarna tid att reflektera, samla in kompletterande fakta och ger 
möjlighet att diskutera med kolleger mellan mötena. En riskanalys kräver stort en-
gagemang och kreativitet. 
 
På riskanalystillfällena bör det finnas med representanter från verksamheten med 
god kännedom kring områdena/processerna, men även representanter med kor-
tare erfarenhet som kan bidra med ”nya ögon”. Deltagarna behöver, innan analys-
tillfället, förstå syftet med riskanalysen och i god tid få ta del av bakgrundsinform-
ationen, och i vissa fall bidra till denna.  
 
Innan riskanalysen startar behöver det samlas in fakta som är nödvändiga för ana-
lysen för att inte missa något väsentligt. Analysen av en befintlig verksamhet ska 
utgå från den verkliga situationen, det faktiska arbetssättet. Exempel på fakta som 
kan vara relevanta är:  
 

• beskrivning av verksamheten, till exempel mål och verksamhetsplaner, 
processbeskrivningar, arbets- och rutinbeskrivningar 

• avvikelserapporter eller liknande 

• synpunkter och klagomål 

• tidigare genomförda riskanalyser 

• rekommendationer från extern/intern granskning 
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 Genomföra riskanalysen 
 
Hitta riskerna 
 
Finns det processkartor dokumenterade över analysområdena, kan det vara en 
stor tidsvinst att utgå från dessa vid analysen. Finns inga processkartor, kan det, 
beroende på storleken av processerna/områdena ta längre tid att utföra riskana-
lysen. 
 
När identifieringen av riskerna ska göras, kan man använda sig av metoden 
”brainstorming”, där deltagarna får skriva ner riskerna post-it-lappar eller liknande 
utifrån händelse, orsak och konsekvens, se förslag på uppställning på nästa sida att 
skriva ut.  
 
Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar. Risk att … (hän-
delse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 

 

Ta med ALLA risker, stora som små. Det viktiga är att riskerna lyfts fram, do-

kumenteras och blir synliga. 

 
Tänk utifrån vad som skulle kunna gå fel: 
 

• Människa (brister i utbildning, otydliga roller och ansvar, felaktigt hand-
havande, stress, slarv med mera) 

• Oegentligheter 

• Teknik (fel och buggar i mjukvara/hårdvara, installationsfel, fel i konfigu-
ration, elavbrott med mera) 

• Natur (brand, översvämning, storm, kyla med mera) 

• Administration (rättsliga krav, interna styrdokument, rutiner, ansvar och 
roller, handböcker med mera) 

• Finns/uppkommer avsiktliga externa hot? Skapas möjligheter att illo-
jala/illasinnade missbrukar, saboterar, vandaliserar, stjäl och så vidare?  

• Kan risker uppkomma som beror på händelser utanför analysobjektets 
kontroll, exempelvis förändrad ekonomi, förändrat lagrum, politiska för-
ändringar, tekniska förändringar eller omorganisationer. 

• Kan risker förekomma mellan aktiviteter eller vid avlämning till annan 
verksamhet? 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att ta med kommungemensamma, men inte 
nämndsspecifika, risker i sin riskanalys inom exempelvis områdena ekonomi, IT, 
HR, kommunikation, kansli och utveckling. Detta innebär att exempelvis gransk-
ning av attestrutiner kan vara en kommungemensam risk, men det kan finnas skäl 
att granska detta för en specifik nämnd om det anses som en risk just i den nämn-
den. Det finns normalt sätt risker inom dessa områden specifika för nämnderna 
och bör då tas upp i nämndernas riskanalyser. 
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Risk att… 

på grund av… 

vilket kan leda till… 

 
 

Risk att… 

på grund av… 

vilket kan leda till… 
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Riskkategorier 
 
Riskkategorier som kan användas vid identifiering är: 
 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Finansiella risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Bristande efterlevnad av regelverk 

• Redovisningsrisker 

• Legala risker 

• IT-baserade risker 

 
Riskvärdering 
 
När riskerna är identifierade ska de bedömas och få ett riskvärde. För att bedöma 
risker används de båda perspektiven sannolikhet och konsekvens som båda värde-
ras på en skala från 1 till 4. Genom att multiplicera värdet för sannolikhet med 
värdet för konsekvens räknas riskvärdet fram. Riskvärdet anger riskens storlek i 
relation till andra identifierade risker.  
 

Konsekvenser och allvarlighetsgrad 
 

Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss risk-
händelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig kon-
sekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt 
mindre drastiska. 
 

Skala Bedömning Beskrivning 

1 Mycket liten 
konsekvens 

Försumbar skada. Kan innebära påverkan på verk-
samheten. Konsekvensen är begränsad för kommu-
nen och andra parter. 

2 Liten konse-
kvens 

Betydande skada men konsekvensen kan hanteras i 
det löpande arbetet. Kan få bekymmersamma konse-
kvenser både för kommunen och andra parter. 

3 Stor konse-
kvens 

Allvarlig skada. Stora störningar i verksamheten. Kan 
medföra betydande skada, både för kommunen och 
andra parter. 

4 Mycket stor 
konsekvens 

Mycket allvarlig skada. Omfattande och allvarliga kon-
sekvenser för verksamheten. Kan orsaka mycket 
stora skador för kommunen och andra parter. 
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Sannolikhet 
 

Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-
händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur 
ofta den kan komma att inträffa under den bestämda tidsperioden.  
 

Skala Bedömning Beskrivning 

1 Mycket liten 
sannolikhet 

Obefintlig eller liten risk. Kan hända med minst tio års 
mellanrum. 

2 Liten sannolik-
het 

Inträffar sannolikt inte under normala omständigheter 
eller i alla fall inte frekvent. Kan hända med några års 
mellanrum. 

3 Stor sannolik-
het 

Kan mycket väl inträffa men troligtvis inte särskilt fre-
kvent. Kan hända några gånger om året. 

4 Mycket stor 
sannolikhet 

Sannolikheten är så stor att det är en fråga om när det 
inträffar och i vilken omfattning. Kan hända varje vecka. 

 

Riskvärde 
 

Multiplicera bedömningen av sannolikhet med bedömningen av konsekvens för 
varje risk. Varje risk får därmed en värdering mellan 1 och 16.  
 
Riskvärdering 

K
o

n
s
e
k
v

e
n

s
 

4 
 

Mycket stor 
 

 
4 8 12 16 

3 
 

Stor 
 

3 6 9 12 

2 
 

Liten 
 

2 4 6 8 

1 
 

Mycket liten 
 

1 2 3 4 

  1 Mycket      
   liten 

2 Liten 3 Stor 4 Mycket    
   stor 

Sannolikhet 
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Dokumentation av riskanalysen 
 
Riskerna läggs in i kommunens gemensamma mall för riskanalys. Listan är ett un-
derlag och ett stöd vid prioritering till vilka kontroller alternativt direktåtgärder 
som ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan. 

 
Den anvisade mallen för riskanalys ska användas och av mallen ska det framgå 
följande: 

• Riskid 

• Riskkategori 

• Risk 

• Sannolikhet 

• Konsekvens 

• Riskvärde 

• Vidare hantering (ange om risken är acceptabel, om befintliga åtgärder/in-
byggda kontroller bedöms räcka, om risken är föremål för granskning eller 
om risken medför direktåtgärder) 

• Vem som är ansvarig 

• Förklaring och motivering till hur bedömningen av den vidare hanteringen 
gjorts  

• Om risken ska vidare till den interna kontrollplanen eller inte (samtliga di-
rektåtgärder ska listas i planen samt de risker som har höga riskvärde eller 
prioriteras av annat skäl) 

 
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Be-
dömningen bör också göras utifrån hur komplicerad åtgärden är och kostnaden 
för åtgärden. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre 
riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar litet, samtidigt som 
man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex 
och kostar mycket. 
 
Använd riskvärderingen till stöd för att avgöra vilka risker som ska prioriteras och 
åtgärdas. Risker med höga värden är oftast viktigast att åtgärda men även risker 
med lägre värdering som är enkla eller billiga att åtgärda kan också prioriteras. 
Riskmatrisen kan underlätta arbetet i det urvalet genom att den ger deltagarna en 
gemensam bild av värderingen för att kunna göra en prioritering över vilka risker 
som ska upp i årets interna kontrollplan.  
 
Beskriv åtgärderna och vilket resultat de ska leda till tydligt, för att underlätta ge-
nomförandet och uppföljningen. Verksamheten måste själv avgöra vad som är en 
tillräcklig åtgärd i varje enskilt fall. Vanligen handlar det om att minska risken ge-
nom att förebygga eller förhindra att den oönskade händelsen kan inträffa eller att 
ett visst förhållande kan bestå. 
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6.2 Steg 2 – Prioritera, planera & utföra 
 

 Intern kontrollplan 
 
En intern kontrollplan definierar – främst från riskanalyser men även från bland 
annat revisionsgranskningar – vad som ska åtgärdas och vilka rutiner, processer, 
system eller moment som ska följas upp/kontrolleras, hur och när detta ska ske, 
vem som ansvarar och hur rapportering ska ske. Nämnderna ska inför varje år be-
sluta om verksamheternas förslag av plan för intern kontroll. 
 

Vem dokumenterar den interna kontrollplanen? 

 

Utsedd samordnare för intern kontroll inom verksamheten sammanställer un-

derlaget för den interna kontrollplanen i anvisad mall. 

 

Vem beslutar om den interna kontrollplanen? 

 

Den bereds av utsedd samordnare för intern kontroll inom verksamheten, före-

slås av förvaltningschef/verksamhetschef och beslutas av styrelsen samt re-

spektive nämnd.  

 

Vem utför kontrollmomenten? 

 

Verksamheterna genomför den interna kontrollen utifrån nämndens beslutade 

interna kontrollplan samt kommunens regler och anvisningar. Det är lämpligt 

att medarbetare inom verksamheten utför olika kontrollmoment då det är 

dessa som är kunniga och har profession inom respektive område. Samtidigt 

är det viktigt att beakta reglerna om jäv vid utförandet av kontrollerna. 

 
Nämnden/styrelsen beslutar vilka risker som ska följas upp i den interna kontroll-
planen och har som utgångspunkt verksamheternas föreslagna interna kontroll-
plan. Även om intern kontroll är mer än bara den interna kontrollplanen, är den 
ett av de tydligaste uttrycken för den interna kontrollen. Om en viktig del av den 
interna kontrollen saknas i den interna kontrollplanen är risken stor för att denna 
del inte blir tillräckligt synlig och därmed inte genomförs.  
 
Den interna kontrollplanen bör därför ge en samlad bild av nämndens arbete med 
den interna kontrollen vilket betyder att den behöver innehålla kontrollmoment 
som fångar upp alla viktiga delar av den interna kontrollen.  
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Den kommungemensamma mallen för intern kontrollplan ska användas och av 
planen ska det framgå följande: 
 

• Riskid 

• Risk 

• Riskvärde 

• Kontrollmoment (Skriv ”GRANSKNING” som rubrik till fältet i de fall 
det handlar om ett kontrollmoment, skriv ”DIREKTÅTGÄRD” som ru-
brik i de fall det handlar om en direktåtgärd.) 

• Kontrollmetod 

• Omfattning/avgränsning 

• Ansvarig för genomförandet av granskningen 

• Till vem granskningen ska rapporteras 

• Rapporteringstidpunkt 
 
Följande är vanligt förekommande områden att utforma kontrollmoment utifrån:  
  
Verksamhet och organisation 
Verksamhetskontroller används för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Här ingår bland annat att titta på säker-
hetsfrågor, organisation, ansvarsfördelning, ledning och styrning.  
 
Exempel på kontrollmoment inom området kan vara kvalitetssäkring av underlag 
för beslut, att beslut fattats enligt delegationsordning, att fattade beslut blir verk-
ställda och om verksamheten går att följa upp. Kontroll kan även ske av avtalskva-
litet och avtalsuppföljning, att alla ärenden har en handläggare samt hanteras och 
avslutas och handlagts på ett korrekt sätt, att risken för oegentligheter beaktas och 
hanteras inom verksamheten. Inom detta område finns många olika kontroller vil-
ket ska avgöras utifrån förslag från förvaltningen av respektive styrelse/nämnd.  

 
Personal 
Personalkostnader är kommunens absolut största kostnadspost. Felaktigheter 
inom detta område kan ha såväl kännbara ekonomiska som förtroendemässiga ef-
fekter. Området bör därför innefatta tydliga och genomgripande rutinbeskriv-
ningar, anvisningar och olika kontrollmoment för att kunna säkerställa att vi har 
en bra och tillförlitlig hantering.  
 
Exempel på kontroller kan vara att granska uppgifter i lönesystemet att månads-
lön, övertid, jour, retroaktivlön etc. är rimlig mot bakgrund av den anställdes vill-
kor. Det kan vara att granska att endast enhetens anställda finns upptagna på per-
sonalkostnadsrapporten. Kontrollera att inrapporterade löneavdrag (sjukfrånvaro, 
tjänstledigheter etc.) beaktas, att respektive anställda har rätt tjänstgöringsgrad i sy-
stemet, att rätt grunduppgift är inlagd i systemet efter lönerevision. Kontroll av att 
kommunens policy/riktlinje och redovisningsregler/avdragsrätt tillämpas riktigt 
avseende representation, interna kurser och konferenser och gåvor. Kontroll att 
kostförmån förkommer vid externa kurser/konferenser med mera. 
 
Ekonomi 
Den ekonomiska kontrollen syftar till säkra rättvisande räkenskaper för nämnden 
och verksamhetsansvariga. Den ska också förhindra onödiga utgifter. Exempel på 
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kontrollmoment inom området kan vara kontroller av fakturahantering, attestruti-
ner, intäktsredovisning.  

 
Exempelvis att attestrutinerna är ändamålsenligt organiserade med avseende på 
mottagnings-, gransknings-, och beslutsattest och att de utförs. Granska före-
komsten och orsak till mottagna påminnelsefakturor. Kontroll av att handkassa, 
betalkort och inköpskort hanteras enligt gällande regler med mera. 

 
Administration 
Administration finns i alla verksamheter och det är av stor vikt att hantering och 
handläggning sker på ett rättssäkert sätt.  

 
Exempel på kontrollmoment inom området kan vara kontroller av att handlingar 
är diarieförda, att ärendeberedningsprocessen sker enligt anvisningar, att inköp 
görs av utbildad inköpsbehörig med mera. 

 
Oegentligheter, mutor och jäv 
Kontroller avseende oegentligheter, mutor och jäv är ofta svåra att genomföra 
men måste trots det genomföras. Kontrollerna ska förhindra bland annat korrupt-
ion som ofta sker i det fördolda. I kontrollerna ingår också att titta på representat-
ion, bisysslor och jäv.  

 
Exempel på kontrollmoment inom området kan vara att undersöka kompetensen 
kring gällande regler om bisysslor, mutor och jäv samt att regler för representation 
har följts med mera. Ett sätt att kontrollera det förebyggande arbetet är att kon-
trollera arbetet med information och värdegrundsfrågor i förvaltningens verksam-
heter.  

 
Utforma kontrollmoment och kontrollmetod 
 
Kontrollmomenten ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som kan befa-
ras. Intern kontroll är dock mer än bara kontrollmoment. Ofta kan det vara att in-
föra ett visst arbetssätt eller att utforma en ny rutin. Kontrollmoment kan då ändå 
användas för att säkerställa att arbetet utförs på önskat sätt. Kontrollmoment an-
vänds ofta för att säkerställa att en process eller rutin följs och att den är funktion-
ell. Kontrollmomenten kommer att se olika ut beroende på vilken risk som ska 
kontrolleras. För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollme-
tod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. 
 
Exempel på kontrollmoment kan vara:  
 

• Kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner.  
– Metod: Frågeställningar i enkät till politiker och medarbetare.  

• Kontroll av utformning av avtal.  
– Metod: Stickprov av avtal som bedöms utifrån förutbestämda  
kriterier.  

• Kontroll av om policys, riktlinjer och rutiner följts.  
– Metod: Frågeställningar i enkät till politiker och medarbetare.  
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• Kontroll av att specifikationer finns på fakturor.  
– Metod: Stickprov av fakturor som bedöms utifrån förutbestämda  
kriterier.  

 
Olika typer av kontrollmoment/aktiviteter passar olika bra för olika kontrollområ-
den. Vilket som passar bäst får avgöras från fall till fall. Grovt kan kontrollaktivi-
teterna delas in i följande kategorier:  
 
Kontroll av kunskap  
- Kan användas för att undersöka kännedomen om till exempel regler och rutiner 
och därmed ge information om behovet av information, men uppmärksammar 
samtidigt det som kontrolleras vilket leder till ökad kännedom.  
 
Dokument- och databaskontroll  
- Kan användas för att undersöka om till exempel rutiner eller processer följs. För 
att fungera väl behövs ofta någon form av underlag som anger vad man ska leta 
efter. Även lämpligt för ekonomiska kontroller.  
 
Kontroll av utfört arbete  
- Genom enkäter och intervjuer med medarbetare undersöka om till exempel ruti-
ner och processer har följts.  
 
Uppföljningar, utvärderingar och utredningar  
- Uppföljningar, utvärderingar och utredningar som fokuserar på hur organisat-
ionen fungerar och hanterar till exempel ett verksamhetsområde kan fungera som 
kontrollmoment i intern kontrollplanen. Planen innehåller ofta kontrollmoment 
som upprepas under flera år men kan också innehålla engångsinsatser för att upp-
märksamma ett särskilt område och för att ta reda på mer information om det.  
 
Incident- och avvikelserapportering  
- Kan användas som verktyg i den interna kontrollen. De visar på situationer där 
fel och brister kan ha förekommit och kan ligga till grund för analys av orsaker 
och för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Incident- och avvikelserap-
porteringen kan också ingå som kontrollmoment i intern kontrollplanen och då 
redovisas i avrapporteringen av denna.  
 
Vardagskontrollmoment  
- Arbetet med den interna kontrollen är mera än arbetet med och avrapporte-
ringen av intern kontrollplanen. Ofta behöver den interna kontrollen vara en del 
av vardagen. Det sker till exempel genom att man i arbetet med olika ärenden föl-
jer bestämda rutiner och processer. Sådana rutiner och processer kan också kom-
pletteras med kontrollmoment i vardagen, det vill säga enkla sätt att kvalitetssäkra 
sitt eget arbete, till exempel genom checklistor eller att kollegor går igenom 
varandras arbete utifrån förutbestämda modeller eller att man kontrollerar att alla 
delegationsbeslut har anmälts till nämnd/styrelse. 

 

Utforma kontrollmomentet och kontrollmetoden tydligt så att den som ska ut-
föra kontrollen utför den på det sätt som är tänkt. 
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6.3 Steg 3 – Utveckling och förbättring 
 

Resultatet av den interna kontrollen ger verktyg för att förbättra och utveckla 
kvaliteten i verksamheten. 

 
Genom att använda resultaten samt kunskapen från tillsynerna, utvecklas  
rutinernas tillförlitlighet och verksamhetens arbetssätt säkras och utvecklas på ett 
systematiskt sätt. Denna möjlighet måste tas tillvara och förvaltas av de ansvariga i 
verksamheten. För att det ska vara möjligt är klimatet och kulturen i verksamhet-
erna av betydelse. 

 

6.4 Steg 4 – Uppföljning  
 
Styrelsens och nämndernas uppföljning av den interna kontrollen med bland an-
nat genomförda kontrollåtgärder och kontrollmoment inklusive direktåtgärder do-
kumenteras i en intern kontrollrapport, i en kommungemensam mall.  
 
Återredovisning sker även i styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser i 
tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.  
 
Rapportering av beslutade interna kontrollplaner, riskanalyser och uppföljning ska 
förutom till respektive nämnd ske till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska 
med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter göra en bedömning av 
kommunens samlade system för intern kontroll. 
 

Vem dokumenterar uppföljningen av intern kontroll? 

 

Utsedd samordnare för intern kontroll inom verksamheten sammanställer un-

derlaget för uppföljningen i anvisad mall, en intern kontrollrapport. 

 

Vem beslutar om den interna kontrollrapporten? 

 

Den bereds av utsedd samordnare för intern kontroll inom verksamheten, före-

slås av förvaltningschef/verksamhetschef och beslutas av styrelsen/nämnd.  
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Den kommungemensamma mallen för uppföljning av intern kontroll ska använ-
das och förutom en sammanfattning av den samlade bedömningen av uppfölj-
ningen ska den innehålla dokumentation med följande information:  
 
Direktåtgärder 

• Riskid 

• Risk 

• Typ av åtgärd 

• Sammanfattande resultat av åtgärd 

• Detaljerad beskrivning av resultatet och hur man gått tillväga för att sätta 
in åtgärden 

• Granskningstidpunkt 

• Vem den är utförd av 
 
Granskning 

• Riskid 

• Risk 

• Kontrollmoment 

• Omfattning/avgränsning 

• Sammanfattande resultat av granskningen 

• Detaljerad beskrivning av resultatet med förslag på eventuella åtgärder 

• Granskningstidpunkt 

• Vem den är utförd av 
 
Mallen kan även användas till åtgärder som inte funnits med i den interna kon-
trollplanen, som exempelvis utförda akuta åtgärder (extrakontroller, riktade utbild-
ningar, revidering av rutiner etc.). 
 

34



1 (2)

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

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

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 20 oktober 2020                        Dnr KS 2020/157

Förvaltningsrätten i Malmö
Mål 13025-20
Domare 102

Yttrande angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen avseende medborgarinitiativ, mål nr 
13025-20

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig till förvaltningsrätten i 
enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Den 4 september 2020 inkom Sven Eriksson med ett medborgarinitiativ 
med innehållet att kandidater som är 70 år eller äldre valåret 2022 ej ska 
vara valbara till kommunfullmäktige.

Eftersom det uppenbarligen inte är lagligt för en kommun att besluta att 
kandidater som är 70 år eller äldre inte ska vara valbara i valet till 
kommunfullmäktige, så beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 
september 2020 att avslå medborgarinitiativet.

Detta beslut överklagade Sven Eriksson till förvaltningsrätten den 14 
oktober 2020 och Förvaltningsrätten i Malmö har begärt ett skriftligt 
yttrande från Tomelilla kommun senast den 25 november 2020.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, vill avge följande 
yttrande: 

Enligt kommunallagen 8 kap. 1 § kan fullmäktige besluta att den person 
som är folkbokförd i kommunen kan väcka ärenden i fullmäktige 
(medborgarförslag). 

Fram till 2009 hade Tomelilla kommun medborgarförslag, men den 19 
oktober 2009, kf § 157/2009, beslutade kommunfullmäktige att ta bort 
den möjligheten och istället införa medborgarinitiativ. Medborgarförslag 
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ansågs omges av en omfattande och tvingande byråkrati och syftet var att 
åstadkomma en snabbare handläggning som skulle göra det möjligt att 
genomföra konkreta förslag utan en lång politisk behandling.

Medborgarinitiativ är alltså en möjlighet för medborgarna att komma med 
förslag till kommunen som behandlas skyndsamt politiskt av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Medborgarinitiativ ska inte jämställas 
med medborgarförslag och ska inte heller jämföras med 
fullmäktigeledamöters möjlighet att lämna in motioner. 

Sven Eriksson jämför med kommuner som har medborgarförslag och det 
är ett olyckligt missförstånd. Kommunallagen ger kommuner rätt att 
införa medborgarförslag, men det är inte tvingande för kommunerna. 
Tomelilla kommunfullmäktige har valt att inte ha medborgarförslag enligt 
KL. 8:1.

Sven Erikssons hemställan att medborgarinitiativ i Tomelilla kommun ska 
beredas och beslutas i kommunfullmäktige ska avvisas av 
förvaltningsrätten. Det är enbart kommunfullmäktige i Tomelilla kommun 
som kan besluta huruvida medborgarförslag i enlighet med KL 8:1 ska 
finnas i kommunen och det är likaså enbart kommunfullmäktige som kan 
besluta hur de lokala medborgarinitiativen ska hanteras politiskt. 
  

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Förvaltningsrätten i Malmö
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I MALMÖ 

Avdelning 1 

 
UNDERRÄTTELSE 
2020-10-20 

 Aktbilaga 7 

Mål nr. 13025-20 

Domare 102 
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0
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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Själbodgatan 8 måndag–fredag Box 4522 forvaltningsrattenimalmo@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 203 20 Malmö Webbplats 

040-35 35 00 www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se 
 

 Tomelilla kommun 

Gustafs Torg 16 

273 80 Tomelilla 

 

 
 

 
Parter: Sven Eriksson ./. Tomelilla kommun 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Ni har begärt ytterligare tid att lämna in yttrande. Domstolen beviljar förlängning till den 
tid som framgår nedan. Om yttrandet inte kommer in i rätt tid, kan domstolen komma att 
avgöra målet ändå. 
  
Utöver detta kommer domstolen att bevilja mer tid endast om vi bedömer att det är 
motiverat utifrån de skäl du anger. 
  
 
Sista dag är senast den 25 november 2020. 
 
Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas 
på annat sätt. Uppge alltid målnumret 13025-20. För högre säkerhet än vanlig e-post, 
använd www.domstol.se/kontaktformular. 
 
 
Rebecca Nilsson 
Telefon 040 - 353821 
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Samhällsbyggnad
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Marcus Carlevåg
Planarkitekt
Direkt 0417-18056
Mobil 0709-958056
marcus.carlevag@tomelilla.se

Tomelilla den 5 november 2020 Dnr KS 2020/190

Kommunstyrelsen

Beslut om planuppdrag för Skölden 7

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny detaljplan för 
Skölden 7.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna av fastigheten Skölden 7 har inkommit med en begäran 
om framtagande av ny detaljplan. Syftet är att planlägga fastigheten 
Skölden 7 för bostäder, centrumverksamhet och kontor samt att skydda 
kulturvärdefull bebyggelse. Gällande detaljplan S96, Ändring av stadsplan 
för kv Svärdet m.fl, som fick laga kraft 1986-08-08, är inom fastigheten 
planlagd som affärshus med hantverk samt affärshus med hantverk och 
byggnad vars yttre ej får förändras. För att möjliggöra föreslagen 
förändring krävs en ny detaljplan. Genom att ta fram ett förslag till ny 
detaljplan kan möjligheten undersökas till ökad byggrätt, till att bygga nya 
centrala bostäder och skapa en enhetlig bebyggelse, men fortfarande 
möjliggöra för centrumändamål och kontor.

Ekonomiska konsekvenser
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Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av beslut om planuppdrag.

Barnperspektivet
Nya bostäder ökar möjligheterna för barnfamiljer att hitta boende på bra 
avstånd till skola, tågstation och service så som handel och sjukvård inom 
Tomelilla centralort.
Planuppdraget berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv.
Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, 
kläder och mat.

Miljöperspektivet
Ny detaljplan enligt föreslagen förändring kan på sikt leda till att fler 
använder cykel i stället för bil för korta resor i Tomelilla centralort. Detta 
leder till mindre utsläpp av växthusgaser (miljömålet Begränsad 
klimatpåverkan).

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag av kommunstyrelsen påbörjas arbetet med 
att ta fram ett planförslag för Skölden 7.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05.
Avtal om ny detaljplan för Skölden 7, undertecknat 2020-09-09.

Samhällsbyggnad

Inrid Järnefelt
Plan- och byggchef

Marcus Carlevåg
Planarkitekt

Beslutet skickas till:

Plan- och byggavdelningen 
Ingrid Järnefelt, Plan -och byggchef
Marcus Carlevåg, Planarkitekt
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Bilaga 1 sida 1 (2)

SKEDE/BESLUT ARBETE TID KOSTNAD MOMSPLIKTIG DEL

(TIMMAR) (SEK) (SEK)

Planuppdrag Administration 2 1 600

Samråd Plankarta 24 19 200 13 440

Planbeskrivning 32 25 600 17 920

Undersökning 10 8 000 5 600

Fastighetsförteckning 8 6 400 4 480

Administration 4 3 200

Utskick 4 3 200

82 65 600 41 440

Granskning Samrådsredogörelse 8 6 400 4 480

Plankarta 12 9 600 6 720

Planbeskrivning 12 9 600 6 720

Undersökning 4 3 200 2 240

Fastighetsförteckning 4 3 200 2 240

Administration 4 3 200

Utskick 4 3 200

48 38 400 22 400

Antagande Granskningsutlåtande 8 6 400 4 480

Plankarta 8 6 400 4 480

Planbeskrivning 8 6 400 4 480

Undersökning 1 800 560

Fastighetsförteckning 2 1 600 1 120

Administration 4 3 200

Utskick 4 3 200

35 28 000 15 120

Laga kraft Administration 16 12 800 12 800

16 12 800 12 800

   

  

Underlag för planavtal 
Detaljplan för Skölden 7Uppskattad arbetstid för planärende;
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Bilaga 1 sida 2 (2)

SKEDE TID KOSTNAD MOMSPLIKTIG DEL MOMS DELFAKTURERING 

(TIMMAR) (SEK) (SEK) (SEK) (SEK)

Planuppdrag 2 1 600 0 0

Samråd 82 65 600 41 440 10 360 77 560

Granskning 48 38 400 22 400 5 600 44 000

Antagande 35 28 000 15 120 3 780 31 780

Laga kraft 16 12 800 12 800 3 200 16 000

183 146 400 91 760 22 940 169 340

146 400

22 940

Framtagande av grundkarta (enligt kommunens taxa)

Annonser

Ev. övriga utredningar som krävs som underlag till planen

Den momspliktiga delen är den del där det finns konkurrens.

För planhandlingar motsvarar det ca 70 % av arbetstiden.

Timkostnad (SEK) 800

Gustafs Torg 16

273 80 Tomelilla

0417-180 00

www.tomelilla.se

169 340

Ej medräknade arbetsmoment: 

SAMMANSTÄLLNING

Notering: 

Moms 25%

Arbetskostnad

Total plankostnad (SEK)
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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:

Ingrid Järnefelt                                    
Terese Bruhn
Plan- och byggchef                               
Planarkitekt
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
terese.bruhn@tomelilla.se

Tomelilla den 26 oktober 2020 Dnr KS 2020/168

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Frigg 2

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag 
till detaljplan pröva fastigheten Frigg 2 för bostäder, detaljhandel och 
kontor.

Ärendebeskrivning
I gällande detaljplan S 91, laga kraft 84-04-03, är fastigheten planlagd för 
samlingslokaler och därmed samhörigt ändamål. Det får inom området 
även anordnas bostad för bevekaning och tillsyn. För att kunna bevilja 
bygglov för bostäder, detaljhandel och kontor behöver en ny detaljplan för 
fastigheten upprättas.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av beslut om planuppdrag.

Barnperspektivet
Planförslaget möjliggör för bostäder i ett stationsnära läge med närhet till 
handel, vård och skola. Planområdet ligger i närhet till fotboll- och 
tennisplan vilket underlättar barn och ungas möjlighet till motion som 
bidrar till god hälsa.

Miljöperspektivet
Planuppdraget bidrar till bostäder och kontor i ett stationsnära läge vilket 
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underlättar pendling med kollektivtrafik. Detta bidrar i sin tur till en 
minskning av biltrafik och användning av fossila drivmedel.

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag påbörjas planarbete för att ta fram 
samrådshandlingar för Frigg 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26
Underskrivet planavtal daterat 2020-09-21

Samhällsbyggnad

Ingrid Järnefelt                                    Terese Bruhn
Plan- och byggchef                               Planarkitekt

Beslutet skickas till:

Ingrid Järnefelt, plan- och byggchef
Terese Bruhn, planarkitekt
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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:

Ingrid Järnefelt                         Terese 
Bruhn
Plan- och byggchef                   
Planarkitekt
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
terese.bruhn@tomelilla.se

Tomelilla den 23 oktober 2020 Dnr KS 2020/187

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Tryde 67:27

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnad i uppdrag att i nytt förslag 
till detaljplan pröva bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, 
handel och kontor för fastigheten Tryde 67:27.

Ärendebeskrivning
För fastigheten Tryde 67:27 finns idag ingen gällande detaljplan.
Då den förslagna bebyggelsen kräver bygglov behöver en ny detaljplan tas 
fram.
Inom planområdet har nöjesanläggningen Tingvalla tidigare bedrivit 
verksamhet. Tidigare verksamhet ska inte fortsätta utan ersätts med 
blandad bebyggelse bestående av bostäder, vård, skola, 
centrumverksamhet, handel och kontor.

Planuppdraget följer kommunens översiktsplan och dess riktlinjer gällande 
utbyggnad av tätorten då planområdet ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser förväntas uppstå om beslut av 
planuppdrag.

Barnperspektivet

58



2 (2)

Planförslaget stärker och främjar barns möjlighet till trygghet, utveckling 
och utbildning då det möjliggör för bostäder, vård, förskola och skola.
Planuppdraget berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv.
Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, 
kläder och mat.

Miljöperspektivet
Planförslaget innebär förtätning av Tryde. Korta promenader och 
cykelvänliga avstånd kan bidra till att fler väljer cykel framför bil för korta 
transporter vilket leder till minskade utsläpp. ¨

Uppföljning
Efter beslut om planuppdrag påbörjas planarbete med att ta fram 
samrådshandlingar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-23
Underskrivit planavtal daterat 2020-10-22

Samhällsbyggnad

Ingrid Järnefelt                         Terese Bruhn
Plan- och byggchef                   Planarkitekt

Beslutet skickas till:

Ingrid Järnefelt, plan-och byggchef
Terese Bruhn, planarkitekt
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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:

Helena Berlin
Utvecklingschef
Direkt 0417 182 17
Mobil 0709 95 80 32
helena.berlin@tomelilla.se

Tomelilla den 20 oktober 2020 Dnr KS 2020/32

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om att införa kommunalt arvode för 
nattvandrare

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad med 
förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) har lämnat in motion om att införa kommunalt 
arvode för nattvandrare med följande lydelse:

”Otryggheten i Tomelilla är något som diskuteras alltmer under de senaste 
åren och det har vidtagits en del åtgärder mot detta, bland annat har 
kameraövervakning sats upp på vissa ställen och väktare har hyrts in vid 
vissa tidpunkter samt att man börjat se över vad som försiggår på
torget.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att frågan tagit plats på 
dagordningen, detta framförallt då vi anser att det nu är dags att våra 
kommuninvånares otrygghetskänslor tas på alvar. Vi accepterar inte en 
utveckling i vår kommun som går åt den laglösa riktningen vi sett i många 
andra kommuner i landet.

I Tomelilla kommun finns idag fältarna som arbetar via 
socialförvaltningen. Därutöver finns också ideell nattvandrarverksamhet 
bestående av personer som lägger ner sin fritid på kvällar och nätter för att 
patrullera runt i kommunen och skapa en tryggare och säkrare miljö för de 
som bor här. De går runt på gatorna i alla väderlägen samtidigt offrar man 
sin tid som man kunde spenderat med sin familj – någonting som bör ses 
som synnerligen hedervärt.

Personer som nattvandrar och gör det ofta nätverkar med ungdomar och 
får en unik möjlighet att skapa förtroende och en relation till dessa. De har 
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tydliga jackor på sig för att unga som rör sig i denna miljö ska kunna veta 
att där finns en person som de kan vända sig till.

Sverigedemokraterna i Tomelilla anser att kommunen har en viktig uppgift 
i att knyta in nattvandrarverksamheten så att den på ett optimalt sätt kan 
samordna sig med polis, trygghetssamordnare och socialtjänst och på så 
vis fylla bästa möjliga funktion med bästa möjliga potential. I denna 
samordning finns förbättringspotential idag. Risken med dålig samordning 
är att engagemanget hos de ideella vissnar vilket är bekymmersamt. För att 
nattvandrarna ska kunna växa och rekrytera nya aktiva krävs att de som 
engagerar sig känner sig delaktiga och viktiga. 

Föreningar har redan idag möjlighet att söka bidrag från kommunen – 
både som generellt stöd och som särskilt stöd till föreningslokal. Vi anser 
dock att det bästa vore om personer som är aktiva nattvandrare hade 
möjlighet att särskilt få ett personligt arvode direkt från kommunen. Detta 
vore ett sätt för kommunen att visa att vi särskilt stödjer människor som 
engagerar sig i denna typ av verksamhet. En ”morot” i form av ett visst 
arvode hade inte bara ökat rekryteringspotentialen på grund av summan 
som sådan, utan hade också symboliserat en viss ”tyngd” i uppdraget och 
ökat allmänhetens syn på uppdraget. Man bör i sammanhanget inte heller 
glömma att denna typ av engagemang oftast handlar om synnerligen 
obekväma ”arbetstider”.

Vill vi på allvar vända otrygghetsutvecklingen i Tomelilla så måste vi också 
vara beredda att testa nya sätt att göra det på. I detta tror vi 
Sverigedemokrater att arvoderade nattvandrare är ett sätt – både för att 
öka rekryteringsunderlaget, men också för att visa uppskattning för de 
som faktiskt offrar sin fritid för våra ungdomars skull.

Sverigedemokraterna yrkar att:
- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheten 
till att från kommunens håll arvodera nattvandrarna i Tomelilla för att visa 
uppskattning samt för att öka rekryteringsunderlaget.
- Kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag att föreslå hur 
arvodena ska utformas samt sätta upp reglemente med förhållningsregler.
- Kommunfullmäktige beslutar att eventuella merkostnader tas från 
resultatet.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 4 mars 2020, Ksau § 65/2020, 
att remittera motionen till förvaltningen för beredning. Efter beredning 
avger förvaltningen följande yttrande.

Förvaltningens yttrande
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Förvaltningen delar Sverigedemokraternas ställningstagande om att det är 
viktigt att de som engagerar sig som nattvandrare känner sig delaktiga och 
att den insats de gör är viktig. 

Östra Göinge har utarbetat en framgångsrik modell för nattvandring som 
spridit sig runt om i Sverige. Modellen har visat sig vara ett väl fungerande 
sätt för nattvandrare, fältassistenter, föreningsliv och polis att samverka. 
Förvaltningen har under 2020 påbörjat ett arbete med denna modell.

Modellen går förenklat ut på att idrottsföreningar och andra föreningar, 
som är politiskt och religiöst obundna samt inkluderar ungdomar får en 
ekonomisk ersättning när vuxna tillhörande föreningen nattvandrar. Detta 
medför ett välkommet ekonomiskt tillskott till föreningarna. Ytterligare 
positiv effekt är att ungdomar som saknar fritidssysselsättning på detta sätt 
lättare kan komma i kontakt med vuxna, goda förebilder och lotsas in i en 
förening som den unge kan tänkas vara intresserad av. 
Samtliga vuxna nattvandrare deltar i en introduktionsutbildning som 
arrangeras av Nattvandrarna Sverige.

Det ekonomiska incitamentet är en viktig del i modellen och medel har 
sökts till detta genom Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, som har 
meddelat att de är beredda att stödja projektet med 50 % av kostnaden 
under projekttiden. Projekttiden omfattar 12 månader med möjlighet till 
ytterligare 12 månaders förlängning. Detta under förutsättning att 
Tomelilla kommun tillför resterande 50 % av kostnaden. Målsättningen är 
att verksamheten ska fortsätta att bedrivas även efter projekttiden om 
utvärdering visar på goda resultat.

Familjenämnden beslutade den 25 september 2020, Fn § 87, att tillföra 
medel motsvarande halva projektkostnaden. 

En form av arvode kommer således att utbetalas för nattvandring. Hur 
arvodena kommer att betalas ut till föreningarna regleras i 
projektbeskrivningen. 

Ekonomiska konsekvenser
Familjenämnden har beslutat att tillskjuta medel motsvarande halva 
projektkostnaden. Resterande del finansieras via Sparbanksstiftelsen Färs 
& Frosta. 

Barnperspektivet
Östra Göinge-modellen får anses vara positiv utifrån barnperspektivet. 
Syftet är att fånga upp ungdomar som riskerar hamna i riskbeteenden men 
också att öka tryggheten i samhället. Den gagnar dock även de barn som 

68



4 (4)

redan är aktiva i föreningar genom att föreningarna får stärkt ekonomi och 
kan utöka de aktiviteter som riktar sig till barn och unga.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att modellen innebär någon negativ påverkan 
på miljön.

Uppföljning
Projektet kommer att följas upp löpande och utvärderas vid projektslut för 
att utgöra underlag för familjenämndens beslut om fortsatt satsning efter 
projektslut. 

Behov av uppföljning av denna motion bedöms inte föreligga.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Ksau § 65/2020.
Familjenämnden, Fn § 87/2020.

Kommunledningskontoret

Helena Berlin
Utvecklingschef

Beslutet skickas till:
Per Gustafsson (SD)
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Fn § 87 Dnr FN 2020/90

Nattvandring, Östra Göinge-modellen

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar tillföra medel motsvarande halva projektkostnaden 
75 000 sek.

Ärendebeskrivning
IFO har fått i uppdrag att utreda om Östra Göinge-modellen kring 
nattvandring kan tillämpas i Tomelilla kommun. 

Verksamheten ser att denna modell är både tillämplig och ett bra sätt att få 
nattvandrare, fältarbetare, föreningsliv och polis att samverka.
De ekonomiska incitamenten är en viktig del i modellen och pengar har sökts 
till detta genom Sparbanksstiftelsen. Härifrån har vi fått ett positivt 
mottagande av vår ansökan. Sparbanksstiftelsen är beredda att stödja med 
50% av finansieringen av ansökta medel under projekttiden.
Projekttiden omfattar 12 månader med möjlighet till förlängning omfattande 
ytterligare 1 år.

För dessa 12 månader är Sparbanksstiftelsen beredd att tillföra 50-75000 sek 
om Tomelilla kommun tillför samma summa. Detta gäller även om projektet 
förlängs ytterligare 1 år. Målsättningen ska vara att verksamheten ska 
fortsätta att bedrivas även efter projekttiden.

Projektbeskrivning har framtagits i dialog med föreningen nattvandrarna. 

Projektbeskrivning: 
Det finns behov av att öka den upplevda tryggheten för kommuninvånarna. 
Vi vet att vuxennärvaro på kvällar och helger har en positiv och 
trygghetsskapande effekt bland ungdomar. Syftet med projektet är att öka 
tryggheten bland ungdomar i Tomelilla kommun genom att goda vuxna 
förebilder vistas ute på kvällar och helger där ungdomarna finns. 

I en bred samverkan vill föreningsliv, kommun och polis gemensamt starta 
upp ett arbete med nattvandring i Tomelilla tätort och i de mindre byarna. 
Med detta samarbete vill vi skapa trygghet och ge stöd och hjälp när det 
behövs, och där det behövs.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 september 2020

Justerandes sign

Fn § 87 forts.

En vinst i att göra det tillsammans med idrottsföreningar och andra ideella 
föreningar, som är politiskt och religiöst obundna samt inkluderar ungdomar, 
är att det blir en "win-win"-effekt och en naturlig kontakt mellan unga och 
vuxna. Ungdomar som inte har någon fritidsaktivitet kan fångas upp och 
lotsas in i föreningslivet. Föreningar som deltar (med minst 3 vuxna mellan 
21.00-00.00 eller enligt överenskommelse) i nattvandringarna ersätts med 
1500 kr vid varje tillfälle. Ersättningen ger ett välkommet ekonomiskt tillskott 
och antalet aktiva i föreningarna kan öka.
De vuxna som anmäler sig till nattvandring får en introduktionsutbildning.
Löpande uppföljning ska göras under hela projekttiden. En slutlig 
utvärdering som ska kunna utgöra underlag för eventuell fortsatt satsning 
presenteras före projektslut.

Barnperspektivet
Förslaget är positivt utifrån ett barnperspektiv och är tänkt att öka tryggheten 
bland ungdomar. Barnkonventionens artiklar är tillämpbara i stora delar. 
Exempelvis: Artikel 33 ”…Barn ska skyddas från narkotika.”
Artikel 15 ”…Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga 
sammankomster”

Familjenämndens individ- och familjeutskotts förslag till 
familjenämnden
Familjenämnden beslutar att tillföra medel motsvarande halva 
projektkostnaden 75 000 sek.

Beslutsunderlag
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 146/2020, handlingsid: Fn 
2020.2852.

Tidigare behandling
Familjenämndens individ- och familjeutskott § 146/2020:
Familjenämnden beslutar tillföra medel motsvarande halva projektkostnaden 
75 000 sek.
_________

Beslutet skickas till:
Socialchef Camilla Andersson 
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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:

Helena Berlin
Utvecklingschef
Direkt 0417 182 17
Mobil 0709 95 80 32
helena.berlin@tomelilla.se

Tomelilla den 20 oktober 2020 Dnr KS 2020/166

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion angående tiggeriförbud

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

Ärendebeskrivning
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in 
motion angående tiggeriförbud med följande lydelse: 

” Länge har vi fått bevittna hur organiserade ligor utför tiggeri i Tomelilla. 
De här organiserade ligorna utnyttjar utsatta människor som med det här 
beteendet cementeras i fattigdom. Tiggeriet är oftast bara toppen på 
isberget för de organiserade ligorna.

På länsstyrelsens Skånes hemsida kan man bland annat läsa följande om 
tiggeriet och de organiserade ligornas verksamhet:

Det finns bland annat uppgifter om att gruppen utnyttjas till svartarbete 
under slavliknande förhållanden, att bostadssituationen är undermålig och 
att många lider av hälsoproblem. Det konstateras också att rumänska 
kvinnor dominerar bland de utländska medborgare som utnyttjas i 
prostitution eller människohandel.

Enligt EU:s regelverk har en EU-medborgare rätt att vistas i ett annat EU-
land i tre månader innan den måste återvända om den inte registrerar sig 
hos landets myndigheter. Kommunen bör, om andra EU-medborgare 
vistas här illegalt, i samråd med berörda myndigheter se till att dessa 
personer återvänder till sina hemländer då de inte på något sätt varken är 
Sveriges eller kommunens ansvar.

För att försvåra för de organiserade ligorna att verka i Tomelilla och 
Sverige föreslår vi ett tiggeriförbud i kommunen.
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Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
- Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i kommunens allmänna lokala 
ordningsföreskrifter inför en ny paragraf om ett förbud mot aktivt och 
passivt tiggeri.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 oktober 2020, Ksau § 
236/2020, att remittera motionen till förvaltningen för beredning. Efter 
beredning avger förvaltningen följande yttrande.

Förvaltningens yttrande
Enligt de lokala ordningsföreskrifter som idag är antagna stadgas i § 12 att 
polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om inte insamlingen ingår i en tillståndspliktig allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning. Sker insamling i samband med 
framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

De lokala ordningsföreskrifterna är tillämpliga för de platser som är 
offentligt plats enligt 1 kap. § 2 första stycket 1-4 i ordningslagen.
Följande områden jämställs med offentlig plats under förutsättning att 
områden är tillgängliga för allmänheten.

1. Anläggningar för lek, idrott, friluftsbad, camping och friluftsliv
2. Järnvägsområde, inklusive perronger, väntsalar och parkområde
3. Skolgårdar, efter skol- och fritidsverksamhet
4. Kyrkogårdar och andra begravningsplatser

Den som bryter mot denna föreskrift kan dömas till böter, vilket framgår 
av ordningsföreskriftens 23 §.

Detta innebär att det redan idag finns en reglering för insamling av pengar 
som förvaltningen bedömer som tillräcklig. 

I 3 kap. 12§ ordningslagen anges att ordningsföreskrifter inte får lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 
den enskildes frihet.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom HFD 2018 ref 75 gjort 
bedömningen att penninginsamling får förbjudas när det rör sig om ett 
förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde. Detta kan 
jämföras med en dom, RÅ 1997 ref 41, där ett förbud mot förtäring av 
spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en kommun 
ansetts för långtgående.

Mot denna bakgrund torde ett totalförbud mot penninginsamling på 
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samtliga offentliga platser inte vara förenligt med vår lagstiftning.

Ekonomiska konsekvenser
Några ekonomiska konsekvenser bedöms inte föreligga oavsett beslut för 
denna motion.

Barnperspektivet
Frågan bedöms inte beröra barn nämnvärt.

Miljöperspektivet
Aktuell fråga bedöms inte ha någon nämnvärd inverkan på miljön.

Uppföljning
Det finns inget behov av uppföljning på denna motion.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse utvecklingschef Helena Berlin, 21 oktober 2020.

Kommunledningskontoret

Helena Berlin
Utvecklingschef

Beslutet skickas till:
Per Gustafsson (SD)
Thony Blomgren (SD)
Balanslistan/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

Von § 83 Dnr VON 2020/30

Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 3 2020

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 fullmäktige över hur 
många av nämndens beslut som inte verkställts inom tre månader från 
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt 
hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Om en person har 
erbjudits men tackat nej räknas dagarna från erbjudet datumet till verkställt 
datum enligt praxis från tidigare domar. En kommun som inte verkställer 
gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas en särskild avgift enligt 
LSS § 28 a.

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

Beslut som har rapporterats som verkställt under perioden. 
Inga beslut att rapportera.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

§ 83 forts

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 55/2020, handlingsid: Von 
2020.800.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 55/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

Von § 85 Dnr VON 2020/31

Statistikrapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL), 
kvartal 3 2020

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

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange 
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och inte på nytt 
verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska 
rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig 
tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under tredje kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

För andra kvartalet 2020 fanns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är åter verkställda från den 24 september 2020. 11 beslut har 
därmed varit icke verkställda under en sammanhängande period på 176 
dagar.

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

81



TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 oktober 2020

Justerandes sign

§ 85 forts

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

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

Uppföljning
Uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till 
vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Våd och omsorgsnämndens arbetsutskott § 57/2020, handlingsid: Von 
2020.802.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 57/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
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:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
britt.ekstrand@tomelilla.se

Tomelilla den 16 oktober 2020 Dnr KS 2020/2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning av anmälningsärenden ksau den 18 
november 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från Sydöstra Skånes samarbetskommitté den 2020-10-12 

§§ 26-12.
2. Revisionen Ystad-Österlenregionens miljöförbund – Revisorernas 

bedömning av delårsrapporten 2020-08-31.
3. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund - Revisorernas 

bedömning av delårsrapporten 2020-08-31.
4. Beslut 2020-10-22 från Länsstyrelsen Skåne – Beslut om fördelning 

av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisningar år 
2021 till kommuner i Skåne län.

5. 2020-10-19 Till Sveriges kommuner, ordförandena i de politiska 
partierna i kommunfullmäktige - Upprop för det svenska 
landskapet, Färingtofta Norra, ideell förening och föreningen 
Svenskt Landskapsskydd.

6. Protokoll från Kommunförbundet Skåne den 2020-10-02.
7. Protokoll nr 4. .2020-10-15 från styrelsemöte med Österlenhem 

AB.
8. Protokoll nr 4. .2020-10-15 från styrelsemöte med Tomelilla 

Industri AB.
9. Protokoll nr 5 2020-10-21 från styrelsemöte med Österlenhem AB.
10. Protokollsutdrag 2020-09-23 från Simrishamns kommun, 

kommunstyrelsens arbetsutskott § 186 – Initiativrätt, jämställd 
styrelse ÖKRAB.

11. Protokollsutdrag 2020-10-14från Simrishamns kommun, 
kommunstyrelsen § 202 – Initiativrätt, jämställd styrelse ÖKRAB.
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12. Till samtliga i kommunstyrelsen - 5G utbyggnaden i Sverige har 
redan lett till en massiv ökning av strålning.

13. Protokoll från vård och omsorgsnämnden 2020-10-29 §§ 76-87.
14. Protokoll från revisorerna 2020-10-22 §§ 42-48.
15. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21 §§ 241-

255.
16. Protokoll från revisorerna 2020-10-13 §§ 38-41.
17. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 §§ 223-

240.
18. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-10-

15 §§ 50-59.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 10 november 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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