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Observera att sammanträdet kommer att genomföras med ett begränsat antal ledamöter och ev. 
tjänstgörande ersättare på grund av pandemin. Varje partis gruppledare avgör vilka 
förtroendevalda som ska närvara vid sammanträdet och meddelar detta till kansliet senast på 
mötesdagen kl. 09.00.

De ledamöter och ersättare som inte närvarar vid sammanträdet i Folkets Park kan följa 
sammanträdet via Teams. Gruppledarna meddelar kanslichef Johan Linander namnen på de som 
vill ha en inbjudan med länk till Teams senast på mötesdagen kl. 09.00.

Plats: Intim i Folkets Park, Tomelilla

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Sammanträdets öppnande, upprop och val av 
justerare

3 - 6

2 Ändringar i föredragningslistan
3 Frågor 2021/6
4 Informationsärende 7 - 14
5 Informationsärende - Revisorernas granskning av 

likvärdig skola
2020/180 15 - 42

6 Informationsärende - Revisionsplan 2021 2020/215 43 - 50
7 Informationsärende - Ordförandebeslut om 

förlängning av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen

2020/118 51 - 52

8 Svar på interpellation – Bostadssociala åtgärder 2020/193 53 - 56
9 Reglemente för intern kontroll 2020/201 57 - 85
10 Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun 2020/47 86 - 101
11 Svar på motion om att införa kommunalt arvode för 

nattvandrare
2020/32 102 - 

107
12 Svar på motion angående tiggeriförbud 2020/166 108 - 

111
13 Svar på motion angående utökning av antalet 

revisorer i Tomelilla kommun
2020/200 112 - 

116
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14 Svar på motion - Utbilda nämndledamöter och ge 

dem en bra grund för korrekta beslut
2020/194 117 - 

121
15 Svar på motion - Inrätta ett föreningsledarpris 2020/165 122 - 

124
16 Svar på motion - Uppdatering av gamla detaljplaner 

innan nya exploateringar
2020/89 125 - 

128
17 Svar på motion angående bikupor 2020/164 129 - 

133
18 Svar på motion om språkkrav i svenska för 

anställning inom äldreomsorgen
2020/156 134 - 

138
19 Motion - Vässa SYSAV´s mål, minska 

förbränningen
2021/28 139 - 

145
20 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
3:e kvartalet 2020

2020/100 146 - 
147

21 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet 
2020

2020/101 148 - 
149

22 Avsägelse från Christer Yrjas (C) som ledamot och 
ordförande i kommunfullmäktige samt som ledamot 
och ordförande i familjenämnden

2018/286 150

23 Avsägelse från Marie Schuman (M) som ersättare i 
familjenämnden

2018/286 151

24 Val av två huvudmän för Sparbanken Syd 2018/286 152 - 
157

25 Nya interpellationer och motioner
26 Övriga valärenden

Emil Ekstrand (M) Johan Linander
1:e vice ordförande Sekreterare

Gruppledaren meddelar vilka ledamöter och tjänstgörande ersättare som ska närvara.
Telefon 0417-182 53 Johan Linander
E-post: johan.linander@tomelilla.se
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TOMELILLA KOMMUN
 Kommunfullmäktige

Sammanträdets öppnande och upprop
 
Ärendebeskrivning
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den
5 februari 2021

Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges 
sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på 
kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens 
hemsida sedan den 5 februari 2021.
_________
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§           §         §                §
Tjänstgörande ers Närvaro Ledamotens namn           parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Av

står
Nr Ersättarens namn                  Parti

Per-Martin Svensson M 1 Kenneth Strömbeck M
Ewa Carnbrand M 2 Alexander Verweij Svensson M
Sander Dijkstra M 3 Lennart Johansson M
Gunnel Andersson M 4 Jantje ten Have M
Marianne Åkerblad M
Bertil Fredlund M 1 Gunvor Olsson C
Emil Ekstrand M 2 Christian Björkqvist C
Margith Svensson M 3 Bengt Högborg C
Leif Sandberg C 4 Lena Eriksson C
Maria Mickelåker C
Magnus Nilsson C 1 Conny Thoresson L
Charlotte Rosdala C 2 Charlotte Larkin L
Christer Yrjas C
Fatlum Avdullahu C 1 Susanne Balczar Herou KD
Anette Thoresson C 2 Kjell Persson KD
Anders Larsson C
Carina Persson L 1 Kristin Skoog S
Bo Herou KD 2 Axel Olsson S
Sara Anheden S 3 Britt-Marie Liljeholm S
Torgny Larsson S 4 Roger Persson S
Ida Bornlykke S 5 Karin Arvidsson S
Sejdi Karaliti S
Tina Bergström-Darrell S 1 Figge Bergquist V
Anders Throbäck S 2 Anna Axelsson V
Inger Åbonde S
Peter Boström S 1 Solveig Falk MP
Anne-Maj Råberg S 2 Jerry Bergström MP
Helén Bladh S
Mona Nihlén V 1 Birger Hörberger SD
Linda Ekelund V 2 Zofia Prokopczyk SD
Mikael Holmberg MP 3 Jan Gustafsson SD
Per Gustafsson SD 4 Kandidat saknas SD
Paul Lennartsson SD 5 Kandidat saknas SD
Peo Örnsved SD

Anders Rosengren SD
Kent Olofsson SD
Tina Malm SD
Martin Åkesson SD
Thony Blomgren SD
Jonas Olsson SD
Kent Gustafsson SD

Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 15 februari 2021 Antal beslutande: _______
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OMRÖSTNING § OMRÖSTNING § 

Ärende: Ärende: 

Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning: Propositionsordning:

Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja.
Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej. Den som stödjer _______________ yrkande röstar nej. 

OMRÖSTNING § OMRÖSTNING § 

Ärende: Ärende: 

Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden:

Propositionsordning: Propositionsordning:

Den som stödjer ___________förslag röstar ja. Den som stödjer ___________förslag röstar ja.
Den som stödjer ___________yrkande röstar nej. Den som stödjer ___________yrkande röstar nej. 

5



Justering

Föregående justerare var Anders Larsson (C) och Per Gustafsson (SD).

På tur står Fatlum Avdullahu (C) och Per-Olof Örnsved (SD).

Justering genomförs digitalt när protokollet är klart.
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1 (1)

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

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

Handläggare:

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

Tomelilla den 21 januari 2021 Dnr KS    

Kommunfullmäktige

Informationsärende – Information från nämnderna

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information från ordförande i kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, överförmyndarnämnden och byggnadsnämnden, samt 
Österlenhem AB/Tomelilla Industri AB. Även revisionens ordförande har 
möjlighet att ge information.

Varje ordförande har fem minuter till sitt förfogande för att informera 
fullmäktiges ledamöter om kommande större frågor inom respektive 
nämnds/styrelses ansvarsområde samt återrapportera eventuella uppdrag 
som kommunfullmäktige tidigare har gett. Kommunfullmäktiges 
ordförande kan vid behov ge längre talartid.

Efter informationen kommer det att finnas möjlighet till frågor, men 
eftersom det är ett informationsärende så är det inte någon debatt eller 
möjlighet till yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 21 januari 2021.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Medborgarinitiativ - utökad ridled i Kronoskogen
Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 28 januari 2021*

Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till 
initiativtagaren

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

Sören Andersson Ksau 2020-08-12
SBN 2020-09-25
Ksau 2020-10-21

2020-10-26

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

Sven Eriksson Ksau 2020-09-23 2020-10-01

2020-09-21 Medborgarinitiativ - Hundrastgård i 
Smedstorp

Nina Edstrand Ksau 2020-10-14
SBN 2020-12-11
Ksau 2021-01-13, 
återremitterad 2021-01-13 
till förvaltningen för 
beredning
Ksau 2021-02-03

2021-02-10

2020-10-05 Medborgarinitiativ - Regelbunden 
skötsel av hela Välabäcken och dess 
promenadstigar, inte bara i området 
runt kommunhuset

Anna-Lena Claëson Ksau 2020-10-14
SBN 2020-12-11
Ksau 2021-01-13

2021-01-15
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

2020-10-08 Medborgarinitiativ - Fungerande 
närtrafik i norra delarna av 
Tomelilla kommun

Sillaröds byaförening Ksau 2020-10-14
Ksau 2020-11-25

2020-12-02

2020-10-12 Medborgarinitiativ angående 
avgiftsfria aktiviteter för äldre m.m.

Inga Persson Ksau 2020-10-21
Vonau 2021-01-14
Von 2021-01-28
Ksau 2021-02-17

2021-02-24

2020-11-03 Medborgarinitiativ - Önskemål om 
anläggande av en cykel- och 
gångbana i Smedstorp

Claes Ekman och Berit 
Danielsson

Ksau 2020-11-18
SBN 2021-01-29
Ksau 2021-02-17

2021-02-24

2020-11-02 Medborgarinitiativ - Försäljning av 
färsk fisk i Tomelilla

Käthy Rannevik Ksau 2020-11-18
SBN 2021-01-29
Ksau 2021-02-17

2021-02-24

2020-11-20 Medborgarinitiativ - utökad ridled i 
Kronoskogen

Ulla Cronvall Ksau 2020-11-25, till 
förvaltningen för 
beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande

2020-12-08
Medborgarinitiativ - Utökad 
gatubelysning på västra sidan av 
Sälshögsvägen, från Banvaktstugan 
till Sälshögs by

Nils Olsson Ksau 2020-12-16, till 
förvaltningen för 
beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

2020-12-08
Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet 
och begränsning av tung trafik på 
väg 1560 på sträckan Sälshög - 
Tryde kyrka

Nils Olsson Ksau 2020-12-16
SBN 2021-02-19
Ksau 2021-03-10

2021-03-17

2020-12-10
Medborgarinitiativ - Utveckling av 
torget i Brösarp

Sven-G Hultman Ksau 2020-12-16, till 
förvaltningen för 
beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande

2020-12-15
Medborgarinitiativ - Byt ut 
målningen på övergångställen längs 
Albovägen mot "svävande" streck 
samt ändra skyltarna vid 
övergångställena mot stolpe med 
knut

Fabian Rimfors Ksau 2021-01-13, till 
förvaltningen för 
beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande

*Sammanställningar över medborgarinitiativ inkomna under de senaste 6 månaderna samt obesvarade medborgarinitiativ.
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning av motioner per den 28 januari 2021

Motion Kf Ksau Remiss Ksau/
nämnd

Ks Kf Anmärk
ning

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

SBN 2020-04-29
Ksau 2020-05-13
SBN 2021-01-29
Ksau 2021-02-17

2020-06-03
2021-03-03

2020-09-21 
Återremiss 
till 
förvaltning
en.
2021-03-22

Motion om att införa kommunalt arvode 
för nattvandrare

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

Ksau 2020-11-18 2020-12-09 2021-02-15

Motion – Uppdatering av gamla 
detaljplaner innan nya exploateringar

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

SBN 2020-11-20
Ksau 2020-16-12

2021-01-27 2021-02-15

Motion – Offentligt drivna vårdboenden 2020-09-21 2020-10-14 Till förvaltningen 
för beredning och 
vård och 
omsorgsnämnden 
för yttrande.

Von 2021-01-28
Ksau 2021-02-17

2021-03-03 2021-03-22

Motion om språkkrav i svenska för 
anställning inom äldreomsorgen

2020-09-21 2020-10-14 Till förvaltningen 
för beredning och 
vård och 

Vonau 2020-12-03
Von 2020-12-17
Ksau 2021-01-13

2021-01-27 2021-02-15
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

omsorgsnämnden 
för yttrande.

Motion - Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram

2020-09-21 2020-10-14 Till förvaltningen 
för beredning.

Motion angående bikupor 2020-09-21 2020-10-14 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.

SBN 2020-12-11
Ksau 2021-01-13

2021-01-27 2021-02-15

Motion - Inrätta ett föreningsledarpris 2020-09-21 2020-10-14 Till förvaltningen 
för beredning och 
kultur- och 
fritidsnämnden för 
yttrande.

KFN 2020-11-17
Ksau 2020-12-16

2021-01-27 2021-02-15

Motion angående tiggeriförbud 2020-09-21 2020-10-14 Till förvaltningen 
för beredning.

Ksau 2020-11-18 2020-12-09 2021-02-15

Motion - Utbilda nämndledamöter och ge 
dem en bra grund för korrekta beslut

2020-11-09 2020-11-25 Till förvaltningen 
för beredning.

Ksau 2020-12-16 2021-01-27 2021-02-15

Motion angående hastigheten på 
Byavägen

2020-11-09 2020-11-25 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.

SBN 2021-01-29
Ksau 2021-02-17

2021-03-03 2021-03-22

Motion angående höjt förbehållsbelopp 2020-11-09 2020-11-25 Till förvaltningen 
för beredning och 
vård och 
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

omsorgsnämnden 
för yttrande.

Motion angående kommunekolog. 
Inkommen 2020-11-09

2020-11-09 2020-11-25 Till förvaltningen 
för beredning och 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande.

SBN 2021-02-19
Ksau 2021-03-10

2021-04-14 2021-05-03

Motion angående utökning av antalet 
revisorer i Tomelilla kommun. 2020-11-09

2020-11-09 2020-11-25 Till förvaltningen 
för beredning.

Ksau 2020-12-16 2021-01-27 2021-02-15

Motion – Öka folkhälsan
2020-12-09

2020-12-14 2021-01-13 Till förvaltningen 
för beredning och 
därefter till 
samhällsbyggnadsn
ämnden för 
yttrande

SBN 2021-03-26
Ksau 2021-04-21

2021-06-02 2021-06-21
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Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Sammanställning interpellationer per den 2 december 2020

Interpellation Kf Kf Anmärkning

Interpellation – Bostadssociala åtgärder 
från Sara Anheden (S) till Österlenhems 
ordförande Anders Larsson (C)

2020-11-09 2021-02-15
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Tomelilla kommun 
 Granskning av förutsättningar för likvärdig skola 
 
 2020-10-19 

1 Sammanfattning 
Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska likvärdigheten i 
skolväsendet i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Vi bedömer att det finns brister i familjenämndens styrning av grundskolan vad gäller 
systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden har inte i tillräcklig omfattning följt upp 
verksamheten och utifrån analyser fått underlag för åtgärder och utveckling av 
utbildningen. Nämnden har inte följt upp att utbildningen vid kommunens grundskolor 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning eller för övrigt beslutat om särskilda 
fokus på kvalitetsarbetet. I det utvecklingsarbete av kvalitetsarbetet som skolchefen 
driver bör nämndens roll förtydligas. Studieresultat efter grundskolans slut är låga i 
förhållande till kommungrupp och rike.  
Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov och 
modellen ses kontinuerligt över. Vi bedömer att det finns en risk för brister i 
fördelningen av kostnader per kostnadsslag, vilket i så fall försvårar för ekonomisk 
uppföljning och analys. Elever med utländsk bakgrund förefaller i huvudsak ha tillgång 
till modersmål och studiehandledning på modersmål. Undervisning i svenska som 
andraspråk bedömer vi inte ske likvärdigt. 
Insatser för att möta elevers olika behov görs på grupp- och individnivå. Det är viktigt 
att arbetet fortsatt har fokus på åtgärder på organisations- och gruppnivå som gör 
insatser på individnivå överflödiga. I de fall elever har stora enskilda behov som inte 
kan mötas med insatser i den ordinarie gruppen ska behoven mötas individuellt. Vi 
bedömer inte att nämnden har säkerställt att alla elever i behov av särskilt stöd får det 
särskilda stöd som de behöver. 
Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Tomelilla kommun motsvarar snittet i 
riket. Huvudmannen har inte särskilt följt upp kompetensförsörjningen eller vidtagit 
åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen, med undantag av fritidsstudiestöd  
Vi bedömer utifrån granskningens syfte att skolenheterna huvudsakligen har 
förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning, men det är en brist att huvudmannen 
inte har följt upp avgörande aspekter av likvärdig skola, så att åtgärder kunnat vidtas 
om brister framkommit. 
Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att familjenämnden: 

— ska tillse att redovisningen per kostnadsslag genomförs i enlighet med SKOLFS 
2011:142 och SCB-FS 2015:6, bilaga 1, 

— ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, som består av systematiskt och 
kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.  (4 kap. 3, 5 och 7 
§§) 

— ska tillse att utbildningen är likvärdig. (1 kap. 9 §, 2 kap. 13 § SkolL) 
— bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller särskilt 

elever med omfattande stödbehov, men även elever som inte explicit uttrycker ett 
behov uppmärksammas och får det stöd som behövs. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

— bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt besluta om 
kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt. 
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Tomelilla kommun 
 Granskning av förutsättningar för likvärdig skola 
 
 2020-10-19 

2 Bakgrund 
Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska likvärdigheten 
i skolväsendet i kommunen. 
För att ge alla elever möjlighet att få en likvärdig undervisning så måste likvärdiga 
förutsättningar säkerställas. Alla elever ska få tillräcklig stimulans för att kunna uppnå 
hela sin personliga och begåvningsmässiga potential. Skolan måste fortsätta utjämna 
skillnader i resultat som till exempel beror på föräldrars utbildningsbakgrund eller om 
man är utrikesfödd. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Granskningen utgår från revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om skolorna har förutsättningar att 
erbjuda likvärdig utbildning med utgångspunkt från nedanstående frågeställningar. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

− Hur fördelas resurser till utbildning och vilken hänsyn tas till elevers förutsättningar, 
behov och geografiska placering vid fördelning av resurser? 

− Har elever med utländsk bakgrund tillgång till studiehandledning på modersmål, 
modersmålsundervisning och svenska som andraspråk? 

− Vilka möjligheter att få särskilt stöd har elever som behöver det? 

− Hur ser tillgången ut på legitimerade och behöriga lärare? 

− Vilket systematiskt kvalitetsarbete bedrivs så att elevers rätt till likvärdig utbildning 
tillförsäkras? 

Granskningen avser familjenämnden och omfattar grundskolan. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:    

− kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, 

− skollagen (2010:800) 1 kap. 4 och 9 §, och 

− tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut. 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom studier och offentlig statistik, dokumentstudier 
och intervjuer med familjenämndens presidium, skolchef, urval av rektorer, 
elevhälsochef, representanter för elevhälsans olika insatser och urval av lärare. 
Rapporten är faktakontrollerad av skolchef. 
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3 Resultat av granskningen 
Nedan ser vi resultatet efter årskurs 6 (godkända i alla ämnen) efter läsåret 2018/2019. 

Skola Godkänd i alla ämnen Godkänd i alla ämnen 
exkl. nyanlända 

Brösarps skola i.u.1 i.u. 

Byavångsskolan 64,0 % 64,0 % 

Lindesborgsskolan 61,7 % 69,0 % 

Odenslundsskolan ~100 ~100 

Smedstorps skola i.u. i.u. 

Tomelilla kommun2  68,7 73,6 

Skåne län3 72,1 76,0 

Riket4 73,9 77,1 
Siris, Skolverket  

Skolenheterna i Tomelilla kommun är små, varför uppgifter saknas för flera skol-
enheter. Totalt handlar det om 135 elever varav 115 går i kommunal skola. Av 
uppgifterna ovan kan vi sluta oss till att snittet av andelen elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen är högre vid enheterna med färre än de med fler elever. 
Nedan ser vi resultatet efter årskurs 9 (andel elever godkända i alla ämnen, andel 
elever behöriga till gymnasieskolan och genomsnittligt meritvärde) efter läsåret 
2018/2019. 

Skola Antal 
elever 

Andel som 
uppnått 
kunskapskraven 
i alla ämnen (%) 

Andel behöriga 
till yrkesprogram  
(%) 

Genomsnittligt 
meritvärde, 
kommunala 
skolor 

Kastanjeskolan 108 53,7 / 57,0 70,4 / 75,0 180,3 / 186,7 

Pendlingskommun till 
mindre tätort 

 68,0 / 73,2 79,0 / 84,0 208,8 / 217,2 

Riket   73,4 / 77,4 82,5 / 86,7 224,5 / 231,3 
Kolada, SKR 

 
1 Vissa uppgifter sekretessbeläggs i statistiken, t.ex. på grund av att elevantalet är för litet. 
2 Kommunal huvudman 
3 Samtliga huvudmän 
4 Samtliga huvudmän 
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Av statistiken ovan kan vi se att studieresultaten är lägre i Tomelilla kommun i 
förhållande till både kommungrupp och rike. Även om hänsyn tas till kommunens 
socioekonomiska struktur är måluppfyllelsen lägre än den borde vara för alla tre mått. 
I den officiella statistiken av relationen mellan nationella prov och slutbetyg i årskurs 9 
2018/2019 framgår att andelen elever som har fått ett högre slutbetyg än provbetyg 
överstiger snittet i riket i alla ämnen, det vill säga engelska, matematik och svenska. I 
matematik och svenska får närmare hälften av eleverna ett högre slutbetyg än 
provbetyg. I engelska är andelen 33 procent.5 Andelen elever som får lägre slutbetyg 
än provbetyg är lägre i Tomelilla än snittet i riket. Intervjuad biträdande rektor menar att 
frågan diskuteras på skolenheten. 

3.1 Resurser 
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” enligt skollagen 1 kap. 9 §. Detta 
betyder att eleverna ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt och att de 
elever som av olika skäl har det svårt att nå målen i skolan, till exempel av socio-
ekonomiska skäl eller för att de har ett annat modersmål än svenska, ska 
kompenseras. Likvärdig utbildning handlar alltså inte om att resurserna skall fördelas 
lika, utan att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. (Lgr11, p1) 
Detta är skolans kompensatoriska uppdrag. Sedan den 1 juli 2014 ska kommuner 
enligt 2 kap. 8 b § SkolL ”fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov”. 
”I samband med resursfördelningen är det av vikt att huvudmannen tar hänsyn till 
behoven på de olika skolorna, bland annat genom att föra en dialog med rektorerna. 
Att resurser viktas och fördelas utifrån elevernas olika förutsättningar och behov är ett 
mycket betydelsefullt instrument för att kunna uppnå likvärdighet i utbildningen.” 
(SKOLFS 2014:40, sid. 19) 
I Skolverkets statistikverktyg Salsa får man fram uppgifter om elevernas bakgrund per 
skolenhet vad kön, eventuell utländsk bakgrund och föräldrarnas sammanvägda 
utbildningsnivå beträffar. Salsa tittar på skolornas resultat efter årskurs nio och därför 
är det endast på högstadienivå som uppgifterna framgår. Uppgifterna nedan gäller för 
vårterminen 2019. 

Skolenhet Andel (%) pojkar Andel (%) 
nyinvandrade 

senaste fyra åren 

Föräldrars 
sammanvägda 
utbildningsnivå6 

Tomelilla 50 7 1,95 

Riket 52 6 2,30 
Salsa 2019, Skolverket 

 
5 Snittet för rikets alla huvudmän vad gäller andelen elever som får ett högre slutbetyg än provbetyg ligger i 
engelska på 12,8 %, matematik 39,3 % och svenska 27,5 %. 
6 Anges på en skala mellan ett och tre, där 1 betyder genomgången folkskola/grundskola, 2 genomgången 
gymnasieskola om högst tre år, 3 fyraårigt gymnasium eller erhållit minst 20 poäng. 

22



 

 6 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Tomelilla kommun 
 Granskning av förutsättningar för likvärdig skola 
 
 2020-10-19 

Av salsavärdena kan vi se att föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå är lägre i 
Tomelilla än i riket som helhet. Andelen elever vars föräldrar har en eftergymnasial 
utbildning uppgår till 36 procent, vilken är bland de lägsta i riket.7 Snittet i riket ligger på 
58 procent. Närmare var fjärde elev i kommunens grundskola har utländsk bakgrund, 
det vill säga är född utomlands eller har föräldrar som båda är födda utomlands. Snittet 
i riket ligger på 26 procent. 
Tabellen nedan visar elevstatistik per skolenhet vad gäller socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer. Även kommunens enda fristående skolenhet redovisas. 

Skola Antal elever 
åk 1-9 

Andel elever med 
utländsk bakgrund 

Andel elever m 
föräldrar m 

eftergymnasial utb. 
Brösarps skola 73 i.u.8 67 % 

Byavångsskolan 215 41 % 38 % 

Kastanjeskolan 338 22 % 32 % 

Lindesborgs-
skolan 274 24 % 29 % 

Odenslunds-
skolan 106 17 % 38 % 

Smedstorps 
skola 104 11 % 35 % 

Tryde friskola 119 i.u.9 60 % 

Tomelilla10  22 % 38 % 

Riket11  26 % 60% 
Siris ”Grundskola – elevstatistik” 2019/2020, Skolverket 

Av uppgifterna ovan kan vi se att de socioekonomiska bakgrundsfaktorerna skiljer sig 
åt mellan skolenheterna. Det gäller särskilt den fristående grundskolan Tryde och den 
kommunala Brösarps skola, vilka båda har en relativt riket och kommunen låg andel 
elever med utländsk bakgrund och relativt kommunen en hög andel vårdnadshavare 
med eftergymnasial utbildning. 
I Skolverkets statistik (Siris), som bygger på uppgifter som kommunerna lämnar till 
SCB, framgår att genomsnittskostnaden för en grundskoleelev i Tomelilla kommun år 
2018 var 129 200 kronor. I den officiella statistiken fanns inga uppgifter för år 2019 för 
Tomelilla. 
Nedan görs en jämförelse med genomsnittlig kostnad i kommungruppen 
(pendlingskommun nära mindre stad/tätort) och för rikets samtliga huvudmän. 

 
7 Lägst andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning har Filipstads kommun med 31 procent. 
8 Färre än tio elever, det vill säga lägre än 12 % 
9 Färre än tio elever, det vill säga lägre än 7 % 
10 Samtliga huvudmän 
11 Samtliga huvudmän 
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2018 Totalt (kr) Lokaler 
och inv. 

Under-
visn. 

Skolmål
-tider 

Lärverk
tyg, utr 

mm 

Elev-
hälsa 

Övr.12 

Tomelilla 129 200 13 300 66 700 5 900 8 500 1 900 32 800 

Kommungrp. 115 500 16 500 64 100 6 800 5 200 3 790 19 100 

Riket13 112 200 18 500 62 400 6 600 4 700 3 400 16 600 
Siris, Skolverket 

Den genomsnittliga kostnaden per elev i grundskolan i Tomelilla kommun uppgår alltså 
till drygt 129 tkr, vilket är drygt 13 tkr över snittet i kommungruppen och 17 tkr över 
snittet i riket. År 2018 var nettokostnadsavvikelsen 14,4 procent för hemkommunens 
kostnad för grundskola inklusive förskoleklass. Det betyder att kostnaden är högre än 
den borde vara med hänsyn till kommunens struktur och elevernas socioekonomiska 
bakgrund. Per elev innebär detta att utbildningen är drygt 15 tkr dyrare än vad 
referenskostnaden anger att den borde. Av uppgifter ovan framgår att övriga kostnader 
och lärverktyg är särskilt höga i förhållande till jämförelseobjekten. Kostnaden för 
elevhälsa är låg och görs en jämförelse med redovisad kostnad för 2017 framgår att 
den är mer än halverad. Skolchefen menar att familjenämnden inför varje beslut om 
skolpeng har information om budgeterad och faktisk kostnad för respektive 
kostnadsslag. 
I Tomelilla kommun fördelas de resurser som kommunfullmäktige avsatt till barn och 
utbildning i hög grad ut på förskole- och skolenheter. Resursen fördelas genom 
grundbelopp per elev, vilket bland annat påverkas av skolenhetens socioekonomiska 
struktur, samt i betydligt lägre grad på tilläggsbelopp för elever med mycket stora 
behov. Tilläggsbeloppet kopplas till elev. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för 
elevhälsan och resursen finns också under vederbörandes ansvar. År 2019 fördelades 
drygt 4,6 mnkr till kommunal grundskola. Av totalt 16914 ansökningar bestod alla 
förutom en av ansökan om tilläggsbelopp för elevassistent eller resursperson. 
Grundbeloppet uppgår till drygt 57 tkr per elev i låg- och mellanstadiet och närmare 66 
tkr per elev i högstadiet. Antalet elever mäts månadsvis och påverkar 
resurstilldelningen. 
Sedan 2018 fördelas en del av grundbeloppet utifrån socioekonomiska faktorer. De 
faktorer som ligger till grund för fördelningen tillhandahålls av SCB och är desamma 
som Skolverket använder i SALSA.15 Det handlar om nyinvandrade de senaste åtta 
åren och vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund. Modellen tar hänsyn till elever som 
behöver läsa svenska som andraspråk och är i behov av studiehandledning på 
modersmål, varför kostnader för dessa insatser belastar respektive skolenhet.  

 
12 I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlar t.ex. om studie- och yrkesvägledning 
och administration. 
13 Tomelilla och kommungrupp inkluderar endast kommunala huvudmän medan riket inkluderar samtliga 
huvudmän.  
14 Av dessa kom 67 från kommunal grundskola i Tomelilla. 
15 Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser, som presenterar skolors resultat av 
slutbetygen i årskurs 9 efter att viss hänsyn har tagits till elevsammansättningen. 
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Inför budgetår 2019 gav förvaltningen, i sitt underlag för beslut om skolpeng, två förslag 
till ram för socioekonomisk resursfördelning.16 I det första förslaget behålls samma ram 
som tidigare år, det vill säga 5,7 mnkr. I det andra förslaget flyttas ytterligare medel, 9,3 
mnkr från grundresursen till den socioekonomiska resursen, vilket skulle innebära totalt 
15 mnkr. Familjenämnden beslutade att behålla samma omfattning 2019 som 2018 på 
den socioekonomiska resursen.17  Resursfördelningsmodell för innevarande år är 
densamma som året dessförinnan.  
Den socioekonomiska resursen innebar, 2020, en omfördelning av resurser per elev på 
mellan 0 och 10 293 kronor per elev. Ingen av de fristående skolenheterna erhöll 
socioekonomiskt tillägg. Brösarp skola fick 341 kronor per elev, vilket var lägst bland de 
kommunala skolorna. Den kommunala skola som fick högst socioekonomisk ersättning 
var Byavångskolan som erhöll 10 293 kronor per elev. 
Brösarps skola får ett extra bidrag till små skolenheter på 500 tkr. Bidraget riktar sig till 
enheter med färre än hundra elever. 
På två skolenheter finns särskilda undervisningsgrupper för elever autism och/eller 
grav språkstörning. Dessa grupper tar emot elever från hela kommunen. Kostnaderna 
för denna verksamhet finansieras centralt. 
Resurser i form av statsbidrag, har också kommit familjenämnden till del. Det gäller till 
exempel satsningen på nyanländas lärande som påbörjades 2018 och 
slutrapporterades i februari 2020. 
Rektorerna upplever att det finns resurser i kommunen för att grundskolan ska bedrivas 
enligt lag och förordning. Rektorerna har också förutsättningar att på sin enhet fördela 
resurser efter behov. En rektor menar dock att resurserna inte används effektivt. En 
annan att ekonomistyrningen brister. Ekonomistyrningen bör snarast digitaliseras för att 
ge rektor snabba underlag för analys och åtgärder.  

3.1.1 Bedömning 
Vi konstaterar att kostnaden per elev i grundskolan är förhållandevis hög, vilket kan 
bero på skolstrukturen som utgörs av flera små skolenheter. Kostnaden per 
kostnadsslag skiljer sig i flera fall markant från riksgenomsnittet. Vi bedömer att det 
finns en risk för brister i fördelningen av kostnader per kostnadsslag, vilket i så fall 
försvårar för ekonomisk uppföljning och analys. 
Av nämndens protokoll framgår att diskussioner har förts om resursfördelningen i 
tillräckligt hög grad beaktar de olika elevernas olika förutsättningar och behov. Vi 
konstaterar att resursfördelningssystemet tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar 
och behov och att nämnden kontinuerligt utvärderar modellen. 

  

 
16 Skolpeng 2019, Tomelilla kommun, sid. 6 
17 Familjenämnden, 2019-02-25, Fn § 10 
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3.2 Undervisning för elever med utländsk bakgrund 
Familjenämnden beslutade vid sitt sammanträde i maj 2019 att ge ett framtidslöfte i 
form ”underlag för det fortsatta arbetet” till nyanlända: ”alla barn och elever ses som en 
tillgång och satsas på genom en socioekonomisk resursfördelning för en likvärdig 
skola”.18 

3.2.1 Modersmål 
I skollagens 10 kap. 4 §, angående ämnen i grundskolan, stadgas att det som ämnen 
ska ”finnas språkval och, för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning, 
modersmål.”  
Vidare stipuleras i 10 kap. 7 § skollagen att en elev som har en vårdnadshavare med 
ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk 
om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har 
grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt 
minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 
hemmet. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att 
modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar 
sådan undervisning i det språket. I skolförordningens femte kapitel regleras vad som 
gäller för modersmålsundervisning och studiehandledning i den obligatoriska skolan. 
Ur Skolverkets senaste statistik över modersmålsundervisning i Tomelilla kommun kan 
vi hämta följande information. 

Grundskolan 2019 Tomelilla Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort 

Riket 

Andel (%) av det totala elevantalet 
som är berättigade att delta i 
modersmålsundervisning. 

17,8 % 26,2 % 28,1 %19 

Andel (%) av antalet berättigade elever 
som deltar i modersmålsundervisning. 

84,3 % 49,0 % 59,4 % 

Jämförelsetal 2019, Skolverket 

Av statistiken framgår att antalet berättigade till modersmål är betydligt lägre än snittet i 
riket. Andelen elever som är berättigade till modersmålsundervisning och också läser 
modersmål är dock betydligt högre än jämförbara snitt. 
Vårterminen 2020 läste 169 elever modersmål i sammanlagt fem språk.20 Läsåret 
2019/2020 var det närmare femtio elever som ansökte om modersmålsundervisning, 
men som inte fick det beviljat på grund av att antalet elever per språk understeg fem. 

 
18 Familjenämnden, 2019-05-24, Fn § 56 
19 Uppgiften gäller för 2018  
20 Slutredovisning -Riktade insatser för nyanländas lärande Tomelilla kommun Skolverket dnr 7 4 2-
20171661, sid. 38 
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Tomelilla kommun informerar om ”modersmålsstöd” (sic!) på sin hemsida.21 
Vårdnadshavare som vill att deras barn ska läsa modersmål gör en anmälan till 
kommunen på fysisk eller digital blankett. Rektorerna informerar vårdnadshavare och 
elever om möjligheten. 
I intervjuer framgår att modersmålsundervisningen fungerar bra. Respondenterna 
framför att försättningarna för elever att få modersmål är likvärdiga oberoende av på 
vilken skolenhet de går. Samordnaren påtalar dock att kommunens litenhet gör det 
svårt att rekrytera lärare i modersmål och studiehandledare, trots annonsering och 
utskick i kommunala nätverk. 

3.2.2 Studiehandledning för nyanlända 
Vad som explicit gäller om studiehandledning regleras i skolförordningen. ”En elev ska 
få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska 
erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har 
undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det 
språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.” (5 kap. 4 § 
skolförordningen) 
Barn- och utbildningsverksamheten i Tomelilla kommun har en 2020-03-10 daterad 
riktlinje för studiehandledning. Av dokumentet framgår bland annat vad som regleras i 
författning om studiehandledning, organisation, ”processen kring studiehandledning” 
och studiehandledarens arbetsuppgifter. 
Om en lärare bedömer att en elev behöver studiehandledning på modersmål ska en 
blankett fyllas i och lämnas till rektor som beslutar om behovet. Ifylld blankett om 
beviljad studiehandledning skickas till samordnare för studiehandledning (en av 
kommunens rektorer). Blanketten är inte tagen i bruk vid tiden för granskningen. 
Samordnare rekryterar och ansvarar för introduktion till nyanställda studiehandledare. 
Anställda studiehandledare har sin placering på en skolenhet. Samordnaren ansvarar 
för samordning av behovet av studiehandledning i kommunen bland annat vad gäller 
tjänst och arbetstider.  
Överlag ges bilden av en välfungerande organisation genom vilken elever i behov av 
studiehandledning får det. Ibland brister det i enskilda språk, men det finns inlästa 
digitala läromedel på flera språk som dessa elever får tillgång till, enligt rektorerna. 
Några lärare menar att vissa elever skulle behöva studiehandledning i större 
omfattning än vad som erbjuds dem. Merparten av rektorerna menar att erbjudande av 
studiehandledning är likvärdigt i kommunen. Det framgår dock att det inte finns något 
system som säkerställer att elever i behov av studiehandledning, verkligen får det. 

3.2.3 Svenska som andraspråk 
Av det totala elevantalet i Tomelilla läser 3,5 procent svenska som andraspråk. Det är 
en förhållandevis liten andel. Om vi jämför med kommungrupp och rike hamnar snittet 
drygt tio procentenheter högre. I Skolverkets databas Siris framkommer att 

 
21 https://www.tomelilla.se/barn-och-utbildning/for-dig-med-barn-6-16-ar/modersmalsstod, 2020-08-31, kl. 
14:30 
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genomsnittlig betygspoäng 2019 låg på 5,922 23. Statistik om andelen elever som 
uppnått kunskapskraven finns inte att tillgå. 
Fram till höstterminen 2018 fanns lärare i svenska som andraspråk anställda på 
förvaltningsnivå. Därefter flyttades deras organisatoriska tillhörighet till skolenheterna. I 
kommunens slutredovisning av ”Riktade insatser för nyanländas lärande” framgår att 
rektorerna vid vissa enheter inte ansåg sig ha råd att ha specifika lärare i svenska som 
andraspråk utan lade över ansvaret på klasslärarna, vilka bedömdes besitta 
motsvarande kompetens. Undervisningen i svenska och svenska som andraspråk sker 
parallellt i klassrummet i låg- och mellanstadiet. På högstadiet deltar alla elever i 
svenskundervisningen och de elever som behöver läsa svenska som andraspråk gör 
det på tiden för språkval. Om elever som ska läsa svenska som andraspråk också vill 
läsa ett modernt språk, löses detta på individuell nivå genom studier i en annan grupp, 
enligt ansvarig rektor. 
Merparten av rektorerna svarar entydigt ja på frågan om att undervisning i svenska 
som andraspråk ges till de elever som behöver det. Intervjuade lärare på låg- och 
mellanstadiet är betydligt mer skeptiska. Teoretiskt kan det vara så att de får 
undervisning i svenska som andraspråk, men i praktiken ska läraren i svenska parallellt 
undervisa i svenska som andraspråk och det har inte alla förutsättningar att göra, 
varken kompetens- eller tidsmässigt. En rektor instämmer i lärarnas bild. Hög 
personalomsättning påverkar också kvaliteten på undervisningen i svenska som 
andraspråk, menar intervjuad lärare. 

3.2.4 Bedömning 
Vi bedömer att elever i Tomelilla kommun erbjuds och får undervisning i modersmål. 
Även studiehandledning på modersmål erbjuds i hög grad. Organisation för 
modersmål- och studiehandledning med ansvarig samordnare förefaller fungera bra, 
men styrande dokument är under implementering 
Det är emellertid inte säkerställt att undervisning i svenska som andraspråk erbjuds av 
kompetent personal efter kursplan i svenska som andraspråk. Detta gäller särskilt i låg- 
och mellanstadiet. På högstadiet finns en särskild organisation som erbjuder 
undervisning i svenska som andraspråk i särskilda grupper, bland annat på tid för 
språkval. Det framgår att undervisning i svenska som andraspråk inte tvingar en elev 
att avstå språkval, vilket är en förutsättning för upplägget. 

3.3 Särskilt stöd 
Utbildningen ska vara likvärdig för alla elever inom skolväsendet. Med likvärdighet 
menas enligt Skolinspektionen ”lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen 
och att utbildningen ska vara kompenserande”.  I skollagens 3 kap. regleras om barns 
och elevers utveckling mot målen. ”Alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål.” Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå målen skall detta anmälas till 
rektor som skyndsamt ska utreda elevens eventuella behov av särskilt stöd. I detta 

 
22 Högsta möjliga värde är 20, det vill säga betyg A. 
23 Statistik om andelen elever som uppnått kunskapskraven finns inte att tillgå. 

28



 

 12 
© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Tomelilla kommun 
 Granskning av förutsättningar för likvärdig skola 
 
 2020-10-19 

sammanhang ska också samråd ske med elevhälsan, ”om det inte är uppenbart 
obehövligt”. Om eleven behöver särskilt stöd ska den få det och ett åtgärdsprogram 
ska utarbetas i enlighet med skollagens 3 kap. 9 §.  
Det kan finnas många orsaker till att en elev kan ha svårt att uppnå kunskapskraven 
och därför behöver särskilt stöd. Elever med diagnoser behöver inte automatiskt 
komma i åtnjutande av särskilt stöd. En diagnos får inte heller vara en förutsättning för 
att få särskilt stöd. Det är professionen som själv bedömer vad som är särskilt stöd.  
Huvudmannen ska ge rektorerna förutsättningar att kunna leva upp till lagens krav. Det 
är sedan rektor som i sin tur tillser att personalen både har kompetens och resurser för 
arbete med särskilt stöd. Skolverket påtalar i sina allmänna råd beträffande ”Arbete 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” (SKOLFS 2014:40) att ”det 
är rektor som ansvarar för att det finns tydliga och fungerande rutiner på skolan”. I 
utarbetandet av åtgärdsprogram ska eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet 
att delta. (3 kap. 9 § SkolL) Det är angeläget att skolans personal är lyhörd inför vad 
eleven och vårdnadshavarna framför. Det är emellertid rektor, eller i förekommande fall 
den person som rektor har delegerat till, som är ansvarig för att elevens situation 
utreds, även om vårdnadshavaren skulle motsätta sig detta. Vissa beslut om särskilt 
stöd är av sådan karaktär att endast rektor får fatta beslut därom. Det gäller särskild 
undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång.  
I skolenkäten, som genomförs hos varje huvudman vartannat år, tillfrågades eleverna i 
årskurs fem och årskurs nio om anpassning efter elevens behov.24 Den första siffran i 
kolumnen anger snittet i Tomelilla kommun och den andra siffran snittet i 
enkätomgången. 

Anpassning efter elevens behov Årskurs 5 Årskurs 925 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver 
det. 

9,1 / 8,6 i.u. 

Skolarbetet är svårt för mig 6,9 / 7,1 i.u. 
Skolenkäten för elever i årskurs 5 respektive årskurs 9 våren 2018, Skolinspektionen 

Av uppgifterna ovan kan vi se att eleverna i Tomelilla upplever skolarbetet något 
svårare än snittet i enkätomgången, men de menar också att lärarna hjälper dem i 
arbetet när de behöver det. Snittet är högre än snittet i enkätomgången. Lärarna anger 
i sin del av skolenkäten i paritet med snittet i enkätomgången att de ”har förutsättningar 
att hjälpa elever som är i behov av det”. Drygt var femte lärare anger dock att 
påståendet ”stämmer ganska dåligt”. Fler än var tredje lärare instämmer inte i 
påståendet att ”om det framkommer att en elev på skolan har behov av särskilt stöd 
utreds det snabbt”. Vårdnadshavarnas svar är något mer negativa än snittet i 
enkätomgången vad gäller om deras barn får det stöd som de behöver. Närmare var 
tredje vårdnadshavare tycker också att deras barn behöver mer stöd än skolan ger 

 
24 Medelvärdet och indexvärdet hamnar på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att respondenterna anger 
att påståendet ”stämmer helt och hållet” och 0 att påstående inte alls stämmer, däremellan finns 
alternativen ”stämmer ganska bra” och ”stämmer ganska dåligt”. Vid negativa påståenden gäller omvänt 
förhållande. 
25 Inget resultat på grund av att huvudmannen endast har en skolenhet. 
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henne/honom. Av de vårdnadshavare som har barn med särskilt stöd uppger 83 
procent att barnet får det stöd som han/hon behöver. 
På kommunens hemsida ges information om särskilt stöd under rubriken ”Elevhälsa”.26 
Elevhälsan i Tomelilla kommun är centralt organiserad under en elevhälsochef. 
Elevhälsan består av kuratorer, psykolog, skolläkare, skolsköterskor och 
specialpedagoger, vilka alla är lagstadgade samt pedagogisk tränare, vilket är en 
variant av pedagogiskt stöd. På central nivå är även verksamhetschef enligt hälso- och 
sjukvårdslagen placerad. Verksamhetschefen är tillika samordnare för 
skolsköterskorna i kommunen. Skolläkarens tjänst omfattar fem procent och köps in 
från regionen. Varje professions arbete samordnas av en samordnare. Det handlar om 
professionsutveckling, kompetensutveckling och kollegialt lärande och utbyte. 
Kuratorer och skolsköterskor utför primärt sitt dagliga arbete ute på skolenheterna. I 
kommunen finns en psykolog som främst arbetar med utredningar och andra uppdrag 
kopplade till enskilda elever. Psykologen deltar inte i det återkommande 
elevhälsoträffarna med rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagogisk 
kompetens. Psykologen kan dock vid behov finnas med på telefon. De centralt 
placerade specialpedagogerna arbetar med samordning och övergripande frågor till 
exempel tilläggsbelopp. På varje skolenhet finns specialpedagoger och speciallärare. 
Det händer emellertid av och till att vakanser uppstår. 
Av skolenkäten framgår att närmare 80 procent av grundskollärarna anser att de ”kan 
få råd och stöd av elevhälsogruppen för att själv kunna hjälpa […] elever i deras 
utmaningar” och att det på deras skola finns beredskap för att ”hantera situationer som 
kräver elevhälsogruppens kompetenser”. I intervjuer med rektorer och lärare framgår 
att det finns tillgång till elevhälsa som motsvarar behoven på skolenheterna. Någon 
respondent framför att det ibland behövs mer kuratorsinsats. 
Av Årsredovisningen 2019 framgår att familjenämnden genom intern kontroll bedömt 
att risken för att elever inte blir behöriga till gymnasieskolan är påtaglig. Fokus på det 
kompensatoriska uppdraget måste ligga kvar och arbetet med att utveckla utbildningen 
fortsätta.27 
På frågan om elever i behov av särskilt stöd får det särskilda stöd som de behöver 
svarar nämndens ordförande och intervjuade rektorer att de får det. Rektorerna 
påpekar att insatserna i första hand ska genomföras i ordinarie klass. Det finns 
vårdnadshavare som är missnöjda, eftersom särskilt stöd för många av dem handlar 
om att deras barn ska få en personlig assistent. Rektorerna redogör för hur de har 
organiserat sin verksamhet för att möta elevernas behov utan assistenter, till exempel 
undervisning i klasser med färre elever och/eller med fler lärare i gruppen respektive 
andra stöd till grupp. Särskilt för små skolor blir det svårt att göra insatser på 
individnivå, menar rektor. Rektorerna söker också pengar från staten till olika former av 
insatser för att stärka personalens kompetens. 
Lärarna menar att alla elever inte får det stöd eller särskilda stöd som de behöver, en 
bild som också delas av nämndens andre vice ordförande. Lärarna måste ständigt 
prioritera mellan elevernas behov. Det finns en överhängande risk för att alldeles för 
mycket fokus riktas mot de elever som är utagerande och kräver uppmärksamhet eller 
mot barn vars vårdnadshavare är krävande; detta på bekostnad av lugna och tysta 

 
26 https://www.tomelilla.se/barn-och-utbildning/for-dig-med-barn-6-16-ar/elevhalsa, 2020-08-31, kl. 14:30 
27 Årsredovisning 2019, sid. 90 
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elever vars behov kan vara stora. Insatser måste också sättas in tidigare, redan från 
förskoletid, menar lärarna. Elevhälsochefen påtalar att det finns resurser i form av 
specialpedagogisk kompetens avsatt på förvaltningen för arbete mot förskolorna. En 
lärare framför också med emfas vikten av att det särskilda stödet inte upphör när 
eleven övergår till fritidshemmet, så görs idag och det är inte tillfredsställande. 
I kommunen finns två centrala undervisningsgrupper som tar emot elever med 
autismspektrumtillstånd. Enheterna är placerade vid Smedstorpskolan, för elever i 
årskurs 1-6 och Kastanjeskolan för elever på högstadiet. Verksamheterna är 
anslagsfinansierade. Beslut om mottagande i dessa enheter fattas efter beredning i 
den centrala elevhälsan av elevhälsochefen. Lärarna bedömer, och representanter för 
elevhälsan instämmer, att antalet platser för elever som behöver undervisning i en 
annan miljö än den ordinarie klassens inte motsvarar behoven. För elever med de allra 
största behoven behövs en resursskola med personal som har både social och 
pedagogisk kompetens att möta dessa elevers behov. Elevhälsochefen och skolchefen 
berättar att det pågår ett arbete tillsammans med ett antal kranskommuner om 
samverkan kring barn med stora stödbehov. På Lindesborgsskolan har en egen 
särskild undervisningsgrupp bildats, vilket upplevs som positivt, men samtidigt 
konstateras att det inte finns förutsättningar på alla skolenheterna att upprätta sådana 
grupper. 

3.3.1 Bedömning 
Vi konstaterar att det vidtas en rad åtgärder i Tomelilla kommun för att möta elevers 
behov av särskilt stöd. Insatser vidtas på gruppnivå med målet att elevernas behov ska 
mötas i den ordinarie klassen, vilket vi bedömer vara helt rätt. För elever med 
omfattande stödbehov förefaller inte organisationen ha möjlighet att möta upp. Det är 
inte säkerställt att antalet platser i särskilda undervisningsgrupper motsvarar behoven. 
Även andra elevgrupper riskerar att bli utan adekvat stöd därför att befintlig lärarresurs 
inte räcker till eller att arbetssättet inte anpassas. 
Det finns tillgång till elevhälsans olika insatser och det är positivt att specialpedagogiskt 
stöd i form av handledning kan sättas in redan i förskola. Det bedrivs ett förebyggande 
och hälsofrämjande arbete, men bedömer inte att elevhälsan främst arbetar 
förebyggande och hälsofrämjande. 
Förutsättningarna att möta elever med särskilda behov är inte likvärdiga mellan 
skolenheterna. Det gäller särskilt elever med stora stödbehov, men inte så stora att de 
har beretts plats på central särskild undervisningsgrupp. 

3.4 Lärare 
I skollagens andra kapitel regleras vad som krävs av de anställda för att få bedriva 
undervisning. Från och med den 1 juli 2015 måste lärarna vara legitimerade för att få 
undervisa och sätta betyg. Det gäller också för att kunna anställas utan tidsbegräns-
ning. Reglerna gäller med undantag för bland annat modersmålslärare. 
Om det inte finns någon legitimerad lärare som är behörig att undervisa eller om det 
finns något annat särskilt skäl får en annan lärare bedriva undervisning, med vissa 
förbehåll. Läraren ifråga ska vara lämplig att bedriva undervisning och i så stor 
utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar behörighetsutbildningen. (Se 
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2 kap. 18 § SkolL) Undervisning får dock bedrivas högst ett år i sänder. Om det handlar 
om längre än sex månader ska huvudmannen först fatta beslut. 
Betyg får bara sättas av legitimerad lärare. Om en icke-legitimerad lärare bedriver 
undervisning ska betyg sättas tillsammans med legitimerad lärare. Vid oenighet sätter 
den legitimerade lärare betyget såtillvida vederbörande är ämnesbehörig, annars 
rektor.  
I tabellen nedan kan vi bland annat utläsa att andelen lärare med legitimation och 
ämnesbehörighet är något högre i Tomelilla kommun än snittet i länet och riket. 
Däremot sker undervisning av icke behöriga lärare till mer än femtio procent i fler 
ämnen. Det är dock förhållandevis små ämnen. 
 

Kommun Heltidstjänster 
därav med lärarleg 
och behörighet i 
ämnet28 

Heltidstjänster 
därav med lärarleg 
och behörighet i 
ämnet 50 % eller 
mindre.29 

Andel (%) av samtliga 
tjänstgörande lärare 
med lärarlegitimation 
och ämnesbehörighet 

Tomelilla 
kommunal 
huvudman 

69,7 % kemi, franska, 
tyska, teknik 

82,0 % 

Skåne län 
kommunala 
huvudmän / 
samtliga 
huvudmän 

71,6 % / 70,4 % - / teknik 80,1 % / 78,5 % 

Riket  
kommunala 
huvudmän / 
samtliga 
huvudmän 

71,2 % / 70,1 % teknik30 79,0 %/ 77,7 % 

Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 

 
 
 
 
 

 
28 Denna statistikuppgift visar det totala antalet lärare per ämne uttryckt i antal heltidstjänster 
(årsarbetskrafter) och som var anställda. Skolverket 
29 Lärare med lärarleg och behörighet i minst ett av sina respektive undervisningsämnen, Skolverket 
30 Uppgiften gäller för samtliga huvudmän. För kommunala huvudmän är det inget ämne där andelen 
legitimerade och behöriga understiger 50 %. 
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Tabellen nedan visar statistik per skolenhet. Även kommunens enda fristående 
skolenhet redovisas. 

Skola Heltidstjänster Antal tjänstgörande 
lärare 

 Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Ämnen i vilka 50 % 
eller fler är utan 
lärarleg och behörighet 

Antal Andel med 
lärarleg och 
behörighet 

Brösarps skola 5,7 67,1 % hem- och 
konsumentkunskap 

7 85,7 % 

Byavångsskolan 14,3 74,5 % biologi, fysik, idrott och 
hälsa, kemi, musik, 
teknik 

19 78,9 % 

Kastanjeskolan 31,3 59,6 % biologi, kemi, 
matematik, franska, 
tyska, svenska som 
andraspråk 

35 68,6 % 

Lindesborgs-
skolan 

19,3 70,1 % bild, engelska, historia, 
samhällskunskap, 
teknik 

20 80,0 % 

Odenslunds-
skolan 

7,2 62,4 % bild, engelska, hem- 
och 
konsumentkunskap 
idrott och hälsa, kemi, 
musik, slöjd, teknik 

9 88,9 % 

Smedstorps 
skola 

10,8 82,3 %  13 92,3 % 

Tryde friskola 7,7 92,1 %  10 100 % 
Siris ”personalstatistik per ämne” 2020-02-03, Skolverket 

Av tabellen framgår att andelen lärare med legitimation och behörighet skiljer sig åt 
mellan enheterna. Kraven på legitimation och behörighet i högstadiet är högre än för 
lägre stadier, vilket kan vara en förklaring till att andelen legitimerade och behöriga 
lärare är lägre på Kastanjeskolan än vid de andra enheterna. Det är i förhållandevis 
små ämnen som det saknas behöriga lärare, men på några enheter understiger 
andelen heltidstjänster i engelska och matematik besatta med behöriga lärare femtio 
procent. 
Enligt nämndens ordförande försöker kommunen att rekrytera legitimerade och 
behöriga lärare, men för övrigt har nämnden inga synpunkter på rekrytering. Det är inte 
löneläget som gör det svårt att rekrytera menar ordföranden, vilket skolchef och 
rektorer i stort instämmer i. 
Rektorerna bedömer att de har lyckats ”skapligt” med rekrytering inför innevarande 
läsår. För rektor på småskolenheterna är det svårare. Det gäller särskilt i små ämnen, 
såsom musik och slöjd. Här finns det förutsättningar att stärka samverkan mellan 
kommunens skolor, menar rektor. Idag sker samverkan medelst bussning till 
centralorten för undervisning i hem- och konsumentkunskap och moderna språk. 
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Kommunen har inget särskilt program för kompetensförsörjning vad gäller pedagogisk 
personal. De lärare som vill vidareutbilda sig kan få ekonomiskt stöd i form av 
ersättning för litteratur. De kan också vara tjänstlediga för tentamina och ytterligare 
någon sammankomst på läroanstalten utan löneavdrag. 
En respondent menar att kommunen borde utveckla sin kommunikation med 
presumtiva medarbetare. Det krävs mer än en annons i platsbanken. Kommunen 
måste tydligare visa varför Tomelilla är rätt plats att söka till. 

3.4.1 Bedömning 
Andelen legitimerade och behöriga lärare i Tomelilla är ungefär i paritet med snittet i 
länet och riket. Nämnden bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen inom 
skolväsendet i kommunen som helhet och på respektive skolenhet. Utifrån vad som 
framkommer bör lämpliga åtgärder vidtas. 

3.5 Systematiskt kvalitetsarbete 
Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola finns i 4 kap. 
skollagen. I lagen framgår att arbetet ska bedrivas på huvudmanna- och enhetsnivå 
och bestå av planering, uppföljning och utveckling. Arbetet ska utgå från målen för 
verksamheten som formuleras i lag, förordningar och andra styrdokument. Fokus får 
alltså inte bara ligga på kunskapsmålen. Det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå ska bygga på verksamheternas kvalitetsarbete. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 
Vid Skolinspektionen regelbundna tillsyn 2015/2016 konstaterades brister i det 
systematiska kvalitetsarbetet vad gällde att huvudmannen i sitt systematiska 
kvalitetsarbete utifrån vad som framkommer i analysen besluta om åtgärder, planera 
och genomföra åtgärder samt dokumentera arbetet. Skolinspektionen avslutade 
tillsynen 2016-11-30, då bristerna ansågs avhjälpta.31 
Nämndens ordförande menar att nämnden inte styr det systematiska kvalitetsarbetet. 
Han ser inte heller att likvärdigheten har följts upp. Andre vice ordförande påtalar dock 
att nämnden har begärt att större fokus läggs på analys av resultaten och att nämnden 
också får förslag på vilka åtgärder som verksamheten bedömer behöver vidtas. Förste 
vice ordförande bedömer att det har blivit bättre. 
Barn- och utbildningsverksamheten gör årligen en kvalitetsuppföljning efter avslutat 
läsår. Uppföljningen syftar enligt kommunens dokument till att påverka måluppfyllelse 
och likvärdighet. Av den senaste kvalitetsuppföljningen, efter läsåret 2018/2019, 
framgår att arbetsgången för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) ”innehåller en 
omfattande SKA-enkät för enheterna och en kvalitetsuppföljning […]. SKA-enkäterna 
ska vara klara i juni, där analyseras enheternas resultat gällande betyg och resultat 
men även Likabehandlingsarbetet, statsbidrag och kompetensutvecklingsprojekt 
utvärderas. SKA-enkäterna görs digitalt och ligger till grund för verksamhetens 
kvalitetsuppföljning samt används i förskolechefers och rektorers fortsatta arbete på 
enheterna.” Efter läsåret 2018/2019 konstateras att SKA-enkäterna inte har genomförts 
på alla enheter.  

 
31 Skolinspektionen 201611-30, dnr 43-2014:8598 
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En rektor redogör för hur kvalitetsarbetet bedrivs på vederbörandes enhet. Genom 
programmet Digilys har de kontinuerlig uppföljning av resultat i grupp men också på 
individnivå. Läraren gör sin analys, specialpedagog och rektor gör gemensam analys 
därefter samlas lärarna, specialpedagogen och rektor för en gemensam analys och 
skriver ner åtgärder. Detta blir också ett kollegialt lärande. I detta arbete ryms 
uppföljningen av måluppfyllelsen. Elevhälsan kommer ju också in i kvalitetsarbetet då 
de siktar på tidiga insatser för eleverna, enligt rektor. En annan, nyanställd rektor, har 
svårt att redovisa för hur kvalitetsarbetet har bedrivits på enheterna. Gemensamt för 
rektorerna är dock att det systematiska kvalitetsarbetet håller på att utvecklas. 
I Kvalitetsuppföljning redovisas ett antal resultat i förhållande till uppsatta mål. 
Resultaten analyseras till viss del. I Kvalitetsuppföljning 2017/2018 anges att 
uppföljningar också görs kring statliga satsningar.  Vi har tagit del av dokument som 
redovisar arbete och resultat efter satsningen ”Riktade insatser för nyanländas 
lärande”. 
Av kommunens Årsredovisning 2019 framgår att ”verksamheten har flera utmaningar” 
och att ”skolresultaten behöver höjas”. Andra utmaningar som skolväsendet i 
kommunen står inför gäller rekrytering av skolledare och utbildningens och 
administrationens digitalisering. 
Centrala barn- och elevhälsan har i en särskild kvalitetsrapport följt upp arbetet kring 
tilläggsbelopp 2019. I rapporten redovisas inkomna och beviljade ansökningar, arbetet 
och ansökningar analyseras och slutsatser dras. Bland annat konstateras, vilket 
elevhälsochefen också poängterar vid vår intervju, att kvalitetsarbetet måste bli bättre 
till exempel vad gäller uppföljning av beviljade tilläggsbelopp. 
Skolchefen har innehaft sitt uppdrag under ett år och är i slutfasen av implementering 
av ett nytt kvalitetsarbete som bedrivs i ett årshjul med fyra avrapporteringar, i form av 
verksamhetsdialoger mellan skolchef och respektive rektor kring olika tema, till 
exempel värdegrund och utveckling mot målen. Även kommunala frågor såsom 
ekonomi och personal är fokusområden i dialogerna. Under oktober månad kommer 
den sista av fyra verksamhetsdialoger att genomföras. 

3.5.1 Bedömning 
Vi bedömer inte att kommunens systematiska kvalitetsarbete motsvarar skollagens 
krav på systematisk och kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling. Vi kan se att 
nämnden i sin senaste Kvalitetsuppföljning påtalar kvalitetsarbetet betydelse för 
likvärdig skola, men vi kan inte se att det faktiska kvalitetsarbetet analyserar frågan och 
därmed finns inte heller den kunskap som krävs för att åtgärder vid brister i 
verksamheten vidtas. I kommunens uppföljning redovisas diverse kunskapsresultat, 
men orsakerna analyseras endast sporadiskt och ytligt.  
Familjenämnden styr inte heller kvalitetsarbetets inriktning, vilket vi bedömer att 
nämnden bör göra. I rapporten har bland annat framkommit att det inte är säkerställt att 
alla barn i behov av studiehandledning på modersmål eller undervisning i svenska som 
andraspråk får det. Det vore ett område att särskilt följa upp. 
Av skolchefens redovisning framgår att kvalitetsarbetet är under utveckling och det 
som vi har fått oss redovisat bedömer vi vara i linje med lagens krav och intention. 
Nämnden deltar inte i kvalitetsarbetet till exempel genom val av områden att särskilt 
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följa upp. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett mycket viktigt verktyg i nämndens 
styrning av grundskola, ett verktyg som nämnden idag i låg grad använder sig av. 
Särskilda uppföljningar såsom den centrala barn- och elevhälsans rapport kring 
tilläggsbelopp 2019 och redovisningar till staten av hur erhållna statsbidrag använts 
uppfyller krav på adekvat kvalitetsuppföljning och ger god information om hur 
verksamheten kan utvecklas. 

3.6 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Vi bedömer att det finns brister i familjenämndens styrning av grundskolan vad gäller 
systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden har inte i tillräcklig omfattning följt upp 
verksamheten och utifrån analyser fått underlag för åtgärder och utveckling av 
utbildningen. Nämnden har inte följt upp att utbildningen vid kommunens grundskolor 
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning eller för övrigt beslutat om särskilda 
fokus på kvalitetsarbetet. I det utvecklingsarbete av kvalitetsarbetet som skolchefen 
driver bör nämndens roll förtydligas. Studieresultat efter grundskolans slut är låga i 
förhållande till kommungrupp och rike. Slutbetyg i engelska, matematik och svenska 
överstiger för en stor andel av eleverna resultaten på nationella prov. 
Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov och 
modellen ses kontinuerligt över. Vi bedömer att det finns en risk för brister i 
fördelningen av kostnader per kostnadsslag, vilket i så fall försvårar för ekonomisk 
uppföljning och analys. Elever med utländsk bakgrund förefaller i huvudsak ha tillgång 
till modersmål och studiehandledning på modersmål. Undervisning i svenska som 
andraspråk bedömer vi inte ske likvärdigt. 
Insatser för att möta elevers olika behov görs på grupp- och individnivå. Det är viktigt 
att arbetet fortsatt har fokus på åtgärder på organisations- och gruppnivå som gör 
insatser på individnivå överflödiga. I de fall elever har stora enskilda behov som inte 
kan mötas med insatser i den ordinarie gruppen ska behoven mötas individuellt. Vi 
bedömer inte att nämnden har säkerställt att alla elever i behov av särskilt stöd får det 
särskilda stöd som de behöver. 
Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Tomelilla kommun motsvarar snittet i 
riket. Huvudmannen har inte särskilt följt upp kompetensförsörjningen eller vidtagit 
åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen, med undantag av fritidsstudiestöd. 
Vi bedömer utifrån granskningens syfte att skolenheterna huvudsakligen har 
förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning, men det är en brist att huvudmannen 
inte har följt upp avgörande aspekter av likvärdig skola, så att åtgärder kunnat vidtas 
om brister framkommit. 
Mot bakgrund av vår granskning bedömer vi att familjenämnden: 

— ska tillse att redovisningen per kostnadsslag genomförs i enlighet med SKOLFS 
2011:142 och SCB-FS 2015:6, bilaga 1, 

— ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, som består av systematiskt och 
kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av utbildningen.  (4 kap. 3, 5 och 7 
§§) 

— ska tillse att utbildningen är likvärdig. (1 kap. 9 §, 2 kap. 13 § SkolL) 
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— bör följa upp att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller särskilt 
elever med omfattande stödbehov, men även elever som inte explicit uttrycker ett 
behov uppmärksammas och får det stöd som behövs. (3 kap. 8 § 3 st. SkolL) 

— bör öka sin kunskap om kompetensförsörjningen och eventuellt besluta om 
kompetensförsörjningsplan, med nuläge och åtgärder, på kort och lång sikt. 

 
KPMG AB 

Joakim Nertyk   
Certifierad kommunal yrkesrevisor, 
specialist  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

37



TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 december 2020

Justerandes sign

Fn § 118 Dnr FN 2020/113

Yttrande likvärdig skola Tomelilla

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag 
till yttrande i ärendebeskrivningen

Ärendebeskrivning
I revisionsplanen för 2020 beslutades om en granskning avseende 
förutsättningar för likvärdig skola i Tomelilla kommun. Granskningen 
avgränsades till att gälla grundskolan. För granskningens genomförande 
anlitades revisionsfirman KPMG. Revisionens genomfördes genom 
dokumentstudier och intervjuer med utvalda grupper vilka var, 
familjenämndens presidium, utvalda rektorer inom grundskolan, skolchef, 
personal från elevhälsan samt personal från samtliga skolor (i huvudsak 
lärare). Grupperna intervjuades var för sig. Granskningsrapporten sändes för 
faktagranskning till skolchefen, därefter har den fastställts av revisionen. 

Inledningsvis konstaterar revisionen att skolenheterna huvudsakligen har 
förutsättning att erbjuda likvärdig utbildning men lämnade 
revisionspåpekande om områdena nedan;

- Kostnadsredovisning
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Uppföljning av särskilt stöd – och då särskilt elever med omfattande behov 

av särskilt stöd
- Kompetensförsörjning

Då granskningen omfattar familjenämndens styrning/kontroll gällande 
likvärdigheten i skolväsendet (grundskolan) så ska 
granskningskritiken/identifierade områden för utveckling kopplas till 
familjenämndens arbete, styrning och uppföljning.

Granskningen som genomförts gällande likvärdigheten i Tomelilla kommuns 
grundskola kan delas upp i 4 huvuddelar; resursfördelning, elevhälsa/särskilt 
stöd, systematiska kvalitetsarbetet (där kompetensförsörjning kan vara en del) 
samt modersmål/studiehandledning och svenska som andra språk (SvA)
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§ 118 forts.

Förslag till yttrande
Text markerat med kursiv stil svarar mot de påpekande som revisionen 
fastställt. Revisionspåpekandet kommer inom parenteser () i fet stil direkt 
före den kursiva texten.

Resursfördelning
Familjenämnden har under läsåret 2019/2020 beslutat om en uppföljning 
och utredning kring socioekonomisk omfördelning. Nämndens beställning av 
den socioekonomiska utredningen har en direkt koppling till likvärdig 
grundskola och ligger till grund för att öka enheternas möjlighet att arbeta 
kompensatoriskt, dvs utjämna olika uppväxtvillkor. Den socioekonomiska 
omfördelning som genomförs av familjenämnden svarar väl mot det lagkrav 
som följer av 2 kap 8 b § skollagen, dvs att resurser fördelas med hänsyn till 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Bakomliggande 
faktorer för nämndens omfördelning följer av faktorer kopplade till 
föräldrars utbildningsnivå och migration. Faktorer som har en stark koppling 
till skolresultat. Familjenämnden ska samtidigt, i sin resursfördelning, skapa 
möjligheter för hög måluppfyllelse hos sina mindre skolenheter i kommunen, 
dvs det ska finnas tillräckligt med resurser även efter en socioekonomisk 
omfördelning. 

(-Revisionspåpekande gällande kostnadsredovisningen)
 
Revisionen har kommit med påpekande avseende redovisningen per kostnadsslag. Det kan 
konstateras att vi har ett bekymmersamt läge från och med höstterminen 2020 med 
begränsad möjlighet att läsa ut statistik från nationella data som inrapporterats av 
kommuner och huvudmän. Detta är en följd av statistikmyndigheternas förändrade praxis. 
I den senast tillgängliga statistiken avseende kostnader (hösten 2018) kan vi se två 
kostnadsposter som avviker för Tomelillas del, kostnad för elevhälsa respektive övriga 
kostnader. Elevhälsokostnaden 2018 är betydligt lägre än tidigare år och kostnaden, 
övriga kostnader, betydligt högre. Sett till elevhälsans bemanning/organisation avspeglar 
inte kostnadsredovisningen de faktiska kostnaderna 2018, högst sannolikt har detta med 
den organisatoriska övergång som skedde under 2018 för elevhälsan. Elevhälsan kom att 
inordnas under Barn-och utbildning 2018 i stället för som tidigare, under Individ-och 
familj. Kostnadsfördelningen har sannolikt skett med eftersläpning och skapat missvisande 
redovisning. Sannolikt kom delar av elevhälsans kostnader att redovisas under övriga 
kostnader, vilka var betydligt högre under 2018 än vad fallet varit tidigare. Tomelillas 
redovisade kostnader kan till synes vara varierande över åren, vilket i de allra flesta fall 
stämmer väl överens med nedlagda kostnader (undantaget elevhälsan 2018). Så som 
varande en liten kommun så skapar satsningar tydliga genomslag enstaka år, kostnader 
för lärverktyg är ett tydligt exempel. I takt med införskaffande av datorer/i-pads med 
rullande införande ser vi ”tre-åriga toppar”, vilket återspeglar större inköp vart tredje år. 
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Vi arbetar kontinuerligt för att redovisningen ska bli rätt så att rätt jämförelsematerial 
finns. För familjenämndens räkning innebär dock nämndens beslut om barn-och elevresurs 
(skolpeng med underliggande material) ett minst lika viktigt beslutsunderlag som 
redovisade kostnader. 

Elevhälsa och särskilt stöd
Elevhälsan i Tomelilla kommun är centralt organiserad vilket är vanligt för en 
kommun av Tomelillas storlek. En centralt organiserad elevhälsa är en garant 
för likvärdig tillgång till elevhälsa. Skolenheterna var för sig skulle i en 
kommun med Tomelillas skolstruktur inte kunna upprätthålla tillräckligt 
underlag för att ha förutsättningar att driva ett fullödigt elevhälsoarbete. 
Elevhälsan i Tomelilla är personellt mer omfattande i en jämförelse med 
kringliggande kommuner och har hög kompetens. Elevhälsans personal och 
de olika professionerna har sin huvudsakliga arbetsplats ute på skolenheterna 
och är organiserad i elevhälsoteam på varje skola. Utöver specifik 
elevhälsopersonal så finns det även specialpedagoger inom elevhälsan som 
arbetar med olika uppdrag och inriktningar som ett led i att öka 
måluppfyllelsen för alla våra elever och då särskilt för elever i omfattande 
behov av särskilt stöd. Elevhälsan har under 2020 som ett led i 
familjenämndens beslut om intern kontroll särskilt följt upp beslut kring 
tilläggsbelopp (fristående skolor) /tilläggsresurs (kommunala skolor).
Rapporten om och i vilken omfattning beslut fattats kring 
tilläggsbelopp/tilläggsresurs har varit uppe för beslut i familjenämnden i 
september, vilket gör att detta arbete och denna rapport inte ingått i 
föreliggande revision. 

(- Revisionspåpekandet gällande uppföljning av stödinsatser och då 
särskilt elever med ett omfattande stödbehov)

Vår bedömning att uppföljningen av tilläggsbelopp, vilken ingå i familjenämndens interna 
kontroll, med de planerade förbättringar/fördjupningar denna ska genomgå inför 2021 
kommer att möta de påpekande som framkommit avseende uppföljningen av elever med 
omfattande stödbehov.  

Systematiskt kvalitetsarbete
Under läsåret 2019/2020 har det skett ett omtag av familjenämndens 
systematiska kvalitetsarbete. Tomelilla kommuns förändrade 
styrningssystem/styrningsfilosofi mot tillitsbaserad styrning med införande 
av nytt systemstöd, Hypergene, har även innefattat förändrad 
kvalitetsuppföljning. Den nya modellen används fullt ut från och med hösten
 2020 och modellen som sådan fanns inte med i det underlag som tillsändes 
revisionen.
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(- Revisionspåpekande gällande systematiskt kvalitetsarbete)

I korthet innebär det reviderade systematiska kvalitetsarbetet;

Att var skolenhet genomför fyra kvalitetsdialoger under året tillsammans med 
förvaltningen. Nedan är fastställda teman för dialogerna, vilka följer av nationella mål, 
riktlinjer och rutiner; 

Normer och värden 
Kunskap, utveckling och lärande 
Ansvar och inflytande 
Samverkan mellan förskola/skola och hem 
Övergång och samverkan 
Skolan, omvärlden och utbildningsval 
Betyg och bedömning 
Rektors ansvar

I dialogen dokumenteras iakttagelser och analys. Samtliga teman i kvalitetsdialogen 
återrapporteras till familjenämnden fyra gånger per år. Utöver kvalitetsdialogerna träffas 
samtliga enheter ett par gånger per år för utökad kvalitetsdialog och resultatanalys. 
Underlaget från kvalitetsdialogerna, resultat och resultatanalys, personalnyckeltal 
(behörighet exempelvis) mm, utgör i sin tur den nulägeskarta som familjenämnden tar del 
av varje höst. Nulägeskartan är i sin tur underlag för en nulägesanalys vilken utgör grund 
för nämndens målarbete och är ett underlag för prioriterade satsningar. I november 2020 
(framskjutet till februarinämnden p.g.a. Corona) kommer familjenämnden för första 
gången att arbeta i enlighet med ovan, då nulägeskartan, vilken varit uppe i 
oktobernämnden 2020, kommer att användas i den beslutade dialogen mellan samtliga 
skolledare och familjenämnden som äger rum då. Dialogen och nulägesanalysen som äger 
rum är en viktig beståndsdel i det systematiska kvalitetsarbetet för familjenämnden, 
förvaltningen och de enskilda skolorna/förskolorna. 

(- Revisionspåpekandet avseende nämndens kunskap om 
kompetensförsörjning)

Kompetensförsörjningen är en kritisk faktor för alla huvudmän i alla regioner/kommuner 
och hos fristående huvudmän, Tomelilla är inget undantag.
Tomelilla kommun är organiserad i en gemensam förvaltning och kommunstyrelsen är 
anställande nämnd. Facknämnderna har därigenom inte ansvar som anställande nämnd 
eller är arbetsgivarrepresentanter. Ett brett utvecklingsarbete och omtag har pågått sedan 
2018 gällande Tomelilla som attraktiv arbetsgivare. Ny medarbetarpolicy/ledarpolicy är 
framtagen och implementeras. Nya och förbättrade arbetssätt är införda för att tillse att 
Tomelilla kommun kan rekrytera samt behålla skickliga medarbetare. En rekryterings- 
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och bemanningsenehet har skapats, vilken ska arbeta med såväl kortsiktig införskaffning 
av vikarier som strategiskt arbete med kompetensförsörjning. Trots att familjenämnden 
inte har det formella ansvaret som rekryterande nämnd kommer personalnyckeltal att 
lyftas i nämndens ovan beskrivna kvalitetsarbete. I verksamhetsdialogerna som sker 
regelbundet över året ingår alltid, utöver de nationella målen, en avstämning av 
personalläge och ekonomi.  

Modersmål, studiehandledning och svenska som andra språk    
Revisionen bedömer att organisering, tillgång och arbete med modersmål 
samt studiehandledning fungerar väl. Revisonen lyfter inte i sin 
sammanfattade bedömning och rekommendationer några aspekter gällande 
modersmål, studiehandledning och svenska som andra språk. I den löpande 
delen av rapporten, kapitel 3.2.3 ”Svenska som andraspråk” samt kapitel 
3.2.4 ”Bedömning” framförs frågetecken kring undervisningen i svenska som 
andraspråk och då främst avseende undervisningen på låg-och 
mellanstadium. Familjenämnden kommer att fördjupat undersöka hur 
svenska som andraspråksundervisningen är organiserad på låg-/mellanstadiet.

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämnden beslutar avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag 
till yttrande i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Fnuu § 40/2020, handlingsid: Fn 2020.3941
Revisorerna § 47/2020, handlingsid: Fn 2020.3479.
GR - likvärdig skola Tomelilla, faktagranskad, handlingsid: Fn 2020.3478.
Missiv likvärdig skola Tomelilla, handlingsid: Fn 2020.3477.

Tidigare behandling
 Fnuu § 40/2020
_________

Beslutet skickas till:

Revisionen
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Rev § 4 Dnr KS 2020/215

Riskanalys och revisionsplan 2021

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 
2021.109

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av 
otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt 
granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg. 
Den sistnämnda ska kompletteras med revisionsfrågor gällande covid-
19 pandemin samt införande av heltid som norm.

- Att ge KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad version av 
revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder

- Att ge KPMG AB i uppdrag att till nästa sammanträde presentera en 
projektbeskrivning gällande uppföljning av 2019-års granskningar.

Ärendebeskrivning
Revisorerna ska årligen besluta om en revisionsplan. I revisionsplanen 
redovisas planerade revisionsinsatser inklusive fördjupade granskningar för år 
2021 samt vad som ligger till grund för valet av granskningar. 
Revisionsplanen och valet av granskningsinsatser grundar sig huvudsakligen 
på den grundläggande granskning som genomförts 2020 av kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder och de riskanalyser som därefter utarbetats för de 
samma.
Revisorerna beslutade den 10 december 2020, Rev § 60/2020, att 
återremittera utkastet till riskanalys och revisionsplan för 2021 till KPMG 
AB. Det beslutades att ärendet skulle behandlas på nytt på dagens 
sammanträde och KPMG AB fick också i uppdrag att utarbeta förslag till 
projektbeskrivningar för de fördjupade granskningar som planeras att 
genomföras under 2021. KPMG har till dagens sammanträde bifogat en 
uppdaterad riskanalys och revisionsplan för 2021 samt förslag till 
projektbeskrivningar enligt beslutet den 10 december.
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Förslag till beslut
Revisorerna beslutar följande

- Att anta riskanalys och revisionsplan för 2021 med handlingsid Ks 2021.xxx

- Att godkänna projektbeskrivningarna gällande granskning av 
fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, granskning av otillåten 
påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän samt granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-12, handlingsid: 
Ks 2021.111
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021 Tomelilla, handlingsid: Ks 
2021.109
PP Granskning av fastighetsunderhåll inklusive underhåll av grönytor, 
handlingsid: Ks 2021.112
Granskning av otillåten påverkan mot förtroendevalda och tjänstemän, 
handlingsid: Ks 2021.113
PP Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg, 
handlingsid: Ks 2021.108
Slutlig Riskanalys samt revisionsplan 2021  Tomelilla_förkortad version, 
handlingsid: Ks 2021.110

Tidigare behandling
2020-12-10: Revisorerna § 60/2020
Riskanalys och revisionsplan 2021, handlingsid: Ks 2020.3928

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulla-Christina Lindberg (S) föreslår att revisorerna beslutar enligt förslag till 
beslut men dessutom ger KPMG AB i uppdrag att ta fram en förenklad 
version av revisionsplanen för distribution till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder och att den förenklade versionen 
ingår i dagens beslut eftersom det är utvalda delar av den fullständiga 
revisionsplanen.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
19 januari 2021

Justerandes sign

§ 4 forts

Ulla-Christina Lindberg föreslår vidare att projektplanen för granskning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete inom vård och omsorg ska kompletteras med 
frågor gällande covid-19 pandemin och införandet av heltid som norm.

Slutligen föreslår Ulla-Christina Lindberg att man ger KPMG AB i uppdrag 
att till nästa sammanträde den 17 februari presentera en projektplan gällande 
uppföljningen av 2019-års granskningar.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att revisorerna beslutar enligt 
förslag till beslut samt enligt Ulla-Christina Lindbergs tilläggsförslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
KPMG AB, Ida Brorsson
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Tomelilla kommuns
revisorer
Riskanalys och revisionsplan 2021
FASTSTÄLLD 2021-01-19
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Revisorernas uppdrag
Revisorernas uppdrag och roll
Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), tolfte 
kapitel. Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av 
god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de 
revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer 
enligt Kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i 
de juridiska personerna.

Uppdraget utgörs ytterst av att pröva ansvarstagandet och uttala sig 
om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. I enlighet 
med KL prövar revisorerna om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt

- räkenskaperna är rättvisande och 

- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna ska granska och pröva enligt god revisionssed. God 
revisionssed är inte reglerad i lag eller föreskrift eller på annat sätt 
fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över 
tiden i det praktiska revisionsarbetet.

Revisorerna lyder direkt under kommunfullmäktige med ett årligt 
anslag. För revisorerna gäller ett av kommunfullmäktige fastställt 
reglemente. 

Revisorerna har interna sammanträden och träffar med 
kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och nämnderna. 
Möten hålls också löpande med ledande tjänstemän. Revisorerna 
fortbildar sig bl.a. genom riktade utbildningsinsatser, studiebesök, 
deltagande i seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten med andra 
kommuner och Regioner.

Revisionsprocessen
Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under 
ett revisionsår från riskanalys och planering av granskningsinsatser till 
uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionsprocessen är avslutad när 
fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är 
uppdelad i fyra delar – planera, granska, bedöma och avrapportera. 
Revisorerna har ansvar för hela revisionsprocessen och beställer de 
granskningar m.m. som ska genomföras av de sakkunniga.
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Revisorernas uppdrag forts

Med resultatet av årets granskning som grund prövar revisorerna om 
styrelsen och nämnderna har fullgjort sina uppdrag. Under denna 
process beaktar revisorerna information som inhämtas från andra 
revisorer inom kommunens verksamhet – lekmannarevisorer/revisorer 
och yrkesrevisorer i kommunala företag, revisorer i kommunalförbund 
och finansiella samordningsförbund med flera. Informationen har 
betydelse för att revisorerna ska kunna pröva med en helhetssyn dvs. 
hela den kommunala verksamheten.

Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i 
form av ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen. Revisorerna prövar 
ansvaret såväl kollektivt, dvs. för hela styrelsen eller nämnden, som 
individuellt för enskilda ledamöter. Det kollektiva ansvaret är 
utgångspunkten.
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Revisionsplan 2021
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Kommunrevisionen har som ett led i framtagandet av revisionsplanen diskuterat och sammanfört respektive revisors förslag och 
väsentlighetsanalys till en gemensam revisionsplan för revisionsåret. Planen utgår från genomförd omvärldsanalys, riskanalys, grundläggande 
granskning av nämnder och styrelse och resultaten av tidigare granskningar m.m. 

Revisionsplan år 2021

Granskning Ansvarig nämnd

1. Granskning av delårsrapport Samtliga

2. Granskning av årsredovisning Samtliga 

3. Grundläggande granskning av nämnder och styrelse Samtliga

4. Uppföljning av 2019 års granskningar Berörda nämnder

5. Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorg

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden

6. Granskning av arbetet mot otillåten påverkan mot 
förtroendevalda och tjänstemän

Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
familjenämnden och byggnadsnämnden

7. Granskning av fastighetsunderhåll samt underhåll av 
grönytor

Samhällsbyggnadsnämnden och Österlenhem AB
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 2 Dnr KS 2020/118

Informationsärende - Ordförandebeslut om förlängning 
av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) beslutade den 16 december 
2020, med stöd av kommunallagen 6 kap § 39, att tillsynsuppgifterna som 
följer av förlängningen av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen även fortsättningsvis ska skötas av Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund. Nästa sammanträde med kommunstyrelsen är först den 27 
januari 2021 och därför kunde detta beslut inte avvaktas.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med en skrivelse till 
Tomelilla kommun om förlängningen av lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gällde från början den 1 juli 
till den 31 december 2020, men har nyligen förlängts till den 31 maj 2021.

Lagen innebär att kommunerna fortsatt har tillsynsansvaret och Tomelilla 
kommun har möjlighet att genomföra tillsynen själv eller besluta att tillsynen 
även fortsättningsvis ska skötas av miljöförbundet. 

Tomelilla kommun ser inte det som ett alternativ att själv genomföra denna 
tillsyn. Miljöförbundet har betydligt bättre möjligheter att klara av det 
eftersom de har genomfört denna tillsyn under hösten.

Ekonomiska konsekvenser
Den del av statens riktade stöd som tillfaller Tomelilla kommun ska tillfalla 
miljöförbundet.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 2 forts.

Miljöperspektivet
Frågan berör inte miljön nämnvärt.

Uppföljning
Lagen är tillfällig och ska gälla till den 31 maj 2021. Om inte lagen förlängs så 
avslutas miljöförbundets uppdrag automatiskt vid denna tidpunkt.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2021, handlingsid: Ks 2021.166.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2021:
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________   
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

Kf § 146 Dnr KS 2020/193

Interpellation – Bostadssociala åtgärder

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Svar kommer att 
ges vid nästa fullmäktigesammanträde den 14 december 2020.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har i interpellation ställd till Österlenhems 
ordförande Anders Larsson (C) framfört följande:

” I ett förslag till ny markanvisningspolicy i Malmö stad vill kommunen ställa 
krav på privata fastighetsägare som bygger nya lägenheter ska lämna över 
10 % av lägenheterna till bostadssociala åtgärder och även acceptera 
försörjningsstöd som inkomst. Bakgrunden till detta är att man anser att det 
kommunala bostadsbolaget MKB får ta ett oproportionerligt stort ansvar 
samt att det hämmar stadens integration. I Tomelilla kommun är situationen 
den omvända.

Kommunens helägda fastighetsbolag Österlenhem accepterar inte 
försörjningsstöd som inkomstkälla, trots att det är en av de säkraste 
inkomstformerna en hyresgäst kan ha. Vidare framgår att man godkänner 
bostadstillägg, men inte bostadsbidrag. Trots flertalet påtryckningar envisas 
Österlenhem konsekvent att inte ta sitt ansvar. I dagsläget finns det en privat 
aktör i Tomelilla kommun som accepterar försörjningsstöd som inkomst. 
Om inte de tagit ansvar, vart skulle då personer med försörjningsstöd då 
bosätta sig i Tomelilla?

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Österlenhems ordförande 
följande

 Av vilken anledning väljer Österlenhem att inte acceptera 
försörjningsstöd som inkomst?

 Vad är anledningen till att man accepterar bostadstillägg, men inte 
bostadsbidrag?

 Hur anser Österlenhem att personer med försörjningsstöd ska lösa sin 
bostadssituation om inget bostadsföretag i Tomelilla kommun 
accepterar försörjningsstöd som godtagbar inkomst?
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 november 2020

Justerandes sign

§ 146 forts.
  
Beslutsunderlag
Interpellation från Sara Anheden (S) till Österlenhems ordförande Anders 
Larsson (C) angående bostadssociala åtgärder, handlingsid: Ks 2020.3489.
_________

Beslutet skickas till:
Sara Anheden (S)
Anders Larsson (C)
Balanslista/Patrik Månehall
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Till/ Kommunfullmäktige Tomelilla kommun

Svar Interpellation Bostadssociala åtgärder

Följande frågor ställs:

1. Varför accepterar inte Österlenhem försörjningsstöd som inkomst
2. Hur anser Österlenhem att personer med försörjningsstöd ska lösa sin 

bostadssituation
3. Varför accepterar Österlenhem bostadstillägg men inte bostadsbidrag

Goda rutiner och kontakter med kommunen

Bolaget ställer upp även för personer med försörjningsstöd. Det finns inget i vår policy som 
exkluderar dessa. Vi har i vårt bestånd flera personer med försörjningsstöd. Samtidigt måste 
hyran betalas. 

Den som har försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) kan inte försörja dig själv. Det 
innebär att man inte heller själv kan betala hyran. Den som behöver söka om 
försörjningsstöd vänder sig till Individ- och familjeomsorgen i Tomelilla

Storleken på försörjningsstödet baserar sig på en riksnorm som beslutas av regeringen och 
är gemensam för alla kommuner. I försörjningsstödet kan ingå kostnader för boende.

Genom det samarbete bolaget har med kommunen kan, om det finns lediga lägenheter, en 
lägenhet erbjudas. Det kan innebära att kommunen tecknar ett förstahandskontrakt och att 
personerna med försörjningsstöd erhåller ett andrahandskontrakt.

Så indirekt accepterar Österlenhem AB försörjningsstöd som inkomst. 

Bolagets styrelse är överens om denna hantering.

Om bostadstillägg och bostadsbidrag

Styrelsen kommer under våren att få upp ett likställande av bostadsbidrag och bostadstillägg 
som ett ärende efter beredning.  Det är logiskt att hantera båda typerna av bidrag på samma 
sätt. 
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Om när vi bygger med bidrag

Glöm inte att där vi bygger med bidrag räknar vi all inkomst. Här gäller 

kronofogdemyndighetens beräkningar av inkomst. 

Gäller för Hallen 4 och nybygget i Smedstorp och kommer att gälla kvarteret Lansen om 
bidrag beviljas. 

I projekt med minst 10 lägenheter där bidrag söks ska kommunen erbjudas att hyra eller 
förmedla minst 12,5 % av lägenheterna som socialt kontrakt och/eller till personer under 31 
år. Detta gäller för om- och tillbyggnad i kvarteret Lansen.

Anders Larsson(C) 

Ordförande Österlenhem
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 180 Dnr KS 2020/201

Reglemente för intern kontroll

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll, 
handlingsid: Ks 2020.3570, 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
- Tillägg att allvarliga brott eller brister i den interna kontrollen 

omedelbart ska rapporterats till kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 180 forts.

- 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 tertialuppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen. 
Revisionerna granskar årligen den interna kontrollen styrelsen och nämnder.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 258/2020, handlingsid: Ks 2020.3673.
Reglemente intern kontroll Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.3570.
Handbok intern kontroll Tomelilla kommun (informationsärende), 
handlingsid: Ks 2020.3571.  

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 258/2020:
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för intern kontroll, 
handlingsid: Ks 2020.3570, samt upphäva befintligt reglemente för intern 
kontroll Nr B 17:1, kf § 6/2017.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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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.
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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.). 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 8 Dnr KS 2020/47

Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta livskvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun, handlingsid: Ks 2021.51.

Protokollsanteckning
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) lämnar följande 
protokollsanteckning, handlingsid: Ks 2021.56.

Ärendebeskrivning
Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling 
I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de 17 globala 
målen för hållbar utveckling, målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla 
länder. 

Tanken är att alla både myndigheter, näringsliv och privata inom sitt 
ansvarsområde kan arbeta för att uppnå en hållbar utveckling. 

Livskvalitetsprogram Tomelilla 2030
Livskvalitetsprogrammet är förvaltningens styrdokument för kommunens 
hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. Med 
hänsyn till omvärldsfaktorerna ska viljeriktning och prioriteringar för 
framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett stöd i 
livskvalitetsarbetet för hela kommunen och alla verksamheter i förvaltningen 
ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån deras uppdrag. 

Programmet ersätter tidigare miljömålsprogram som sträcker sig framtill 
2020. Det förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala aspekterna och 
trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar som kopplar till ett antal 
fokusområden som vi vill förbättra (Vi vill därför) och prioriteringar (Så här 
gör vi). Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, ska ingå i 
och vara en del av verksamheternas arbete. 

Syftet är att ge förutsättningar för lika möjligheter och rättigheter för 
individen att skapa sin egen livskvalitet. I arbetet vill vi inkludera, engagera 
och inspirera invånare, föreningar, näringsliv och andra kommuner. 
Tillsammans tar vi alla ansvar för samhällets utveckling och människorna 
som bor här eller som besöker oss.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2020, ks § 163/2020, att 
återremittera programmet till referensgruppen. Referensgruppen bjöds in till 
möte den 3 december, närvarande var Sven Gunnarsson, Linda Ekelund, 
Kristin Skoog, Bo Herou samt Britt-Marie Börjesson och Ida Abrahamsson. 
Utkastet diskuterades och en överenskommelse om att förstärka ”Vi vill vara 
aktiva” med en skrivning gällande sysselsättning och möjligheten till arbete. 

Gruppen föreslog att Kristin Skoog (S) skulle återkoppla med förslag på text. 
Nytt utkast av programmet skickades ut till gruppen för återkoppling den 4 
dec, med följande tillägg:

”Sysselsättning är en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället. Vi faciliterar 
samverkansytor mellan samhällsaktörer och privata aktörer för att öka möjligheter till 
arbete.

Fysiskt och psykiskt välbefinnande ger ett välmående samhälle. Vi erbjuder och skapar 
förutsättningar för livslång aktivitet genom jämlik hälsa, god fysisk miljö samt tillgängliga 
natur- och kulturmiljöer. Den sociala hållbarheten, att vara aktiv och delaktig i kultur- 
och samhällsliv minskar känslan av utanförskap, otrygghet och ensamhet.”

Två synpunkter avseende ordet facilitera inkom från Sven Gunnarsson och 
Bo Herou. Ordet ändrades till underlätta och nytt utkast skickades ut till 
gruppen igen den 9 dec. Därefter har det inte inkommit några nya 
ändringsförslag eller andra synpunkter från gruppen. 

Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder för att uppnå intentionerna och ställningstagande kan vara 
kostnadsdrivande i sina genomförande. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Barnperspektivet
Livskvalitetsprogrammet har ett stort barn och ungdomsfokus. Stor vikt 
ligger på generationsmålet, där det övergripande målet för miljöpolitiken är 
att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.

Det finns en egen rubrik i dokumentet som berör barnkonventionen. 

Miljöperspektivet
Programmet tar stor hänsyn till miljöaspekterna både inom de 17 globala 
hållbarhetsmålen samt de 16 nationella miljömålen. 

Uppföljning
Programmet ska återrapporteras till kommunfullmäktige årligen och 
aktualiseras varje mandatperiod. 

Programmets intentioner och prioriteringar ska beaktas i verksamheternas 
årliga verksamhetsplaner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta livskvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2021, handlingsid: Ks 2021.72.
Protokollsanteckning från Sara Anheden (S) gällande livskvalitetsprogram för 
Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2021.56.
Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun (ver2), handlingsid: Ks 2021.51.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 12/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att ett livskvalitetsprogram ska tas fram och 
uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk referensgrupp.

Kommunstyrelsen § 21/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att den politiska referensgruppen för 
livskvalitetsprogrammet ska bestå av en ledamot per parti som är 
representerat i kommunfullmäktige. Senast den 10 mars ska namn på 
ledamoten lämnas från partiet till kanslichef Johan Linander.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 8 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunstyrelsen § 163/2020:
Kommunstyrelsen beslutar återremittera livskvalitetsprogrammet till 
referensgruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anta livskvalitetsprogram för Tomelilla 
kommun.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Socialdemokraterna Tomelilla socialdemokrater.tomelilla@telia.com

Tomelilla den 13 januari 2021

Protokollsanteckning - Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun

Socialdemokraterna noterar att dokumentet, efter vårt yrkande om återremiss, har 
kompletterats med den skrivning vi efterfrågade.

Vi anser dock fortfarande att tågordningen för framtagande och beslut av ett politiskt 
dokument/program ska börja med ett politiskt beslut samt tillsättande av en politisk 
styrgrupp eller referensgrupp. Det ska inte presenteras ett i stort sett färdigt förslag från 
tjänstepersoner till politiken innan ett sådant beslut tagits.

Socialdemokraterna i Tomelilla

Sara Anheden
KS-gruppledare
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LIVSKVALITETSPROGRAM 
TOMELILLA 2030                            

-DET GODA LIVET-
Styrdokument för miljö och folkhälsa

Livskvalitet enligt World 
Health Organization, WHO.

“en individs syn på sitt liv utifrån 
kulturen och de värderingar 
individen har och lever efter, i 
förhållande till personliga mål, 
förväntningar och normer”.
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Inledning 
Tomelilla är jordnära, äkta och enkelt, en plats där möjligheten att skapa sin egen livskvalitet är 
stor och det är en plats vi vill dela med oss av. Tillsammans med invånarna vill vi arbeta för en 
hållbar utveckling i Tomelilla kommun, där människor och miljö är i fokus. 

Livskvalitetsprogrammet är förvaltningens styrdokument för miljö och folkhälsa. Programmet 
anger mål och riktning för arbetet med fokus på ökad livskvalitet. Syftet är att ge förutsättningar 
för lika möjligheter och rättigheter för individen att skapa sin egen livskvalitet. I arbetet vill vi 
inkludera, engagera och inspirera invånare, föreningar, näringsliv och andra kommuner. 
Tillsammans tar vi alla ansvar för samhällets utveckling och människorna som bor här eller som 
besöker oss.

Ändamål
Livskvalitetsprogrammet ger inriktningen för kommunens hållbarhetsarbete till 2030 med fokus 
på miljö och social hållbarhet. Med hänsyn till omvärldsfaktorer ska viljeriktning och 
prioriteringar för framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett stöd i livskvalitetsarbetet 
för hela kommunen, alla verksamheter i förvaltningen ska beakta programmet i sina 
verksamhetsplaner utifrån deras uppdrag. 

Programmet ersätter tidigare miljömålsprogram och förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala 
aspekterna och trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. Det är uppbyggt på fyra viljeinriktningar som kopplar till ett antal 
fokusområden som vi vill förbättra (Vi vill därför) och prioriteringar (Så här gör vi). Programmet 
pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, det ska ingå i och vara en del av verksamheternas 
arbete. 

Kommunförvaltning, invånare, näringsliv och föreningsliv ska arbeta tillsammans för att 
förverkliga programmet, alla kan bli medskapare av livskvalitetsarbetet. När det står vi, våra eller 
kommunen avses de som ingår i Tomelilla kommuns förvaltning. Med gemensamt, tillsammans 
och alla avser vi kommunens invånare, företag och föreningar. 

Vad menar vi med livskvalitet? 
Livskvalitet är ett grundläggande och omstritt begrepp. Definitionen är personlig och kan ändras 
beroende på var i livet man befinner sig. Programmet måste ta hänsyn till och beakta flera delar, 
allt för att få en bred syn över det som vi benämner och mäter som livskvalitet. 
Livskvalitetsprogrammet ska ge förutsättningarna att medvetandegöra, analysera och förstärka det 
som bidrar till att invånarna kan skapa livskvalitet utifrån sina förutsättningar och önskemål. 

Sammanhang
Tomelilla kommun är en självklar del av omvärlden och påverkas av beslut och händelser som 
sker runt omkring, både internationellt, nationellt och regionalt. Konkurrensen om tillgängliga 
resurser såsom arbetskraft, nya invånare och företagsetableringar ökar och vi behöver anpassa oss 
till nya krav och strukturer. Fem megatrender driver utvecklingsarbetet idag, digitalisering, 
urbanisering, individualisering, globalisering och klimatfrågor är faktorer vi behöver ta hänsyn till 
i utvecklingsarbetet, allt med människan i fokus. Efterfrågan på offentlig leverans är hög, 
samtidigt som resurserna är begränsade och befolkningsstrukturerna förändras. Färre ska försörja 
fler. 
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Programmet kopplas till nationellt antagna mål inom miljö och folkhälsa, barnkonventionen samt 
Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. 
-En global handlingsplan för en omställning till hållbar utveckling-

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 för hållbar utveckling, en 
handlingsplan som visar hur världens länder ska arbeta för en fredlig, rättvis och jämlik värld 
inom planetens gränser till år 2030. Åtagandet gäller alla länder, oavsett inkomst- och 
utvecklingsnivå, varje land måste ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas utifrån sina 
förutsättningar. Arbetet ska riktas mot att stödja människor som lever i fattigdom och utsatta 
situationer. Agendan ska säkra alla individers politiska, medborgerliga, ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. 

Agendan består av fyra beståndsdelar; Den politiska deklarationen, 17 mål och 169 delmål, medel 
för genomförande samt ett ramverk för översyn och uppföljning. 

Sveriges genomförande av Agenda 2030 innebär en successiv omställning till ett modernt och 
hållbart välfärdssamhälle som bidrar till att uppnå en hållbar utveckling globalt. 

Agenda 2030 delegationen som har haft regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges 
genomförande framhåller två aspekter som är speciellt viktiga i arbetet. Det behöver finnas 
medvetenhet, kunskap och vilja hos ledningen och agendan bör integreras i den ordinarie 
verksamheten. Arbetet med de globala hållbarhetsmålen ska inte vara ett sidoprojekt, därför 
integreras Agenda 2030 arbetet i livskvalitetsprogrammet för Tomelilla. Ambitioner, värderingar 
och agerande är avgörande för vilka prioriteringar som görs. 

Utmaningarna för en hållbar framtid hänger samman och måste lösas gemensamt. Målen och 
delmålen är integrerade och odelbara, vilket ställer stora krav på samverkan mellan olika 
verksamheter och aktörer. 

Genomförande av Tomelillas livskvalitetsprogram och Agenda 2030 kräver ansvar, 
handlingskraft, samarbete och mod att prioritera. Vi har ett ansvar och en roll att lösa 
utmaningarna.

Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter (förkortas barnkonventionen) antogs av FN:s 
generalförsamling 1989 och Sverige anslöt sig till den 1990. Konventionen omfattar 54 artiklar 
som alla är lika viktiga och tillsammans utgör de en helhet. Det är artiklarna 1–42 (s.k. sakartiklar) 
som ska gälla som svensk lag. Fyra av artiklarna speglar barnkonventionens huvudprinciper 
(kortfattad version):

Artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
Artikel 3 - Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 
Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad. 
Artikel 12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
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Barnkonventionen är kopplat till barn och ungdomars livskvalitet och inom förvaltningen ska alla 
verka för att barnkonventionen följs i planer och beslut. Detta för att barns och ungdomars 
rättigheter ska lyftas fram och stärkas i både politiska beslut samt förvaltningens arbete. 

Diskriminering och jämställdhet 
Arbetet mot diskriminering och ökad jämställdhet sker genom diskrimineringslagens arbete med 
aktiva åtgärder. Dessa finns uppställda för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter 
och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder). Arbetet med aktiva åtgärder omfattar fem område; 

 Arbetsförhållande
 Löner och anställningsvillkor
 Rekrytering och befordran 
 Kompetensutveckling och utbildning 
 Möjlighet att förena arbete och föräldraskap 
 Särskilda uppgifter 

Arbetet med dessa aktiva åtgärder är inkluderat i förvaltningens arbete med systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) och sker därigenom löpande i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Delaktighet i samhället 
En långsiktig samhällsutveckling grundar sig i delaktighet och inflytande. Demokrati är en viktig 
grund för att skapa möjligheter och förtroende till utveckling och förändring. 

En av Tomelillas stora utmaningar är att skapa förutsättningar för att delta i samhället på lika 
villkor, att minska utanförskapet och öka delaktigheten. Vi ska sträva efter att fler ska komma i 
egen försörjning, vi ska skapa utrymme för alla och vi ska stötta, uppmuntra och skapa 
förutsättningar för företag och andra innovatörer. 

Viktiga styrdokument 
Det finns inga formella lagkrav på styrdokument för folkhälsa eller miljö. Programmet innehåller 
inga mål, utan pekar ut riktning kopplat till vart vi vill. De lagkrav som finns att förhålla sig till 
inom miljö och folkhälsa tillgodoses genom de lagstiftade planer och dokument som finns under 
programmets paraply. 

Förutom de lagar samt nationella och regionala dokument som finns är livskvalitetsprogrammet 
kopplat till många av de beslutade styrdokument som finns för Tomelilla kommun. Tanken är att 
programmet i den mån det är möjligt ska ersätta vissa styrdokument. Dokument som ska 
revideras utvärderas för att se om det behöver revideras eller om de införlivas i 
livskvalitetsprogrammet. 

Det finns utöver frivilliga dokument vissa lagstiftade planer och dokument som en kommun 
måste ta fram. Följande styrdokument innehåller lagkrav som är kopplade till detta dokument: 

 Avfallsplan mål och strategier för Simrishamns och Tomelillas kommuner   
 Renhållningsordning 
 Biblioteksplan för Tomelilla 
 Plan för krisledning inom Tomelilla kommun–vid störningar eller extraordinära händelser
 Energi- och klimatplan för Tomelilla kommun 
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 Bostadsförsörjningsstrategi Tomelilla kommun 
 Riktlinjer för lika rättigheter och möjligheter 
 Översiktsplan 

Viljeinriktningar, förbättringar och prioriteringar
Viljeinriktningarna kopplas till ett antal fokusområden som vi vill förbättra (Vi vill därför) och 
prioriteringar (Så här gör vi). 

Viljeinriktningarna är kopplade till vårt förhållningssätt i arbetet med att uppnå intentionerna 
med programmet. Vi vill vara modiga, öppna, aktiva och nyfikna i vårt arbete med livskvalitet och 
hållbar utveckling. Tillsammans identifierar vi utmaningar och prioriterar område vi vill förbättra, 
”vi vill därför”. För varje prioritering finns ett antal förbättringsområden, ”så här gör vi”, dessa 
kan vara speciella initiativ som kan syfta till att öka satsningar, skapar förutsättningar och minska 
konsekvenser. 

Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, detta ansvarar respektive nämnd och 
verksamhet inom sitt område för att lyfta fram. Alla är en del av pusslet för att uppnå en hållbar 
utveckling och ingen ska lämnas utanför i arbetet. 
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Vi vill vara modiga
Mod – Våga, djärvhet, tapperhet, kurage 

Att övervinna osäkerheten för att göra det som behöver göras, att fatta modiga beslut och 
övervinna rädslan för att förlora prestige. Mod stärker självkänslan och övervinner rädslan.

Mod krävs för att skapa en hållbar utveckling och livskvalitet, för att kunna se bortom dagens 
behov och arbeta långsiktigt med både samhällets- och individens utveckling. 

Vi vill därför:
 arbeta för innovation och utveckling
 våga lyckas och misslyckas, samt prova nya innovativa vägar.
 minska vår klimatpåverkan och vårt ekologiska fotavtryck  

Så här gör vi
Arbeta för innovation och utveckling 
I Tomelilla ska det vara enkelt att vara en del av lösningen, vi nyttjar och tar tillvara på de 
engagemang som finns runt omkring oss. Fler ska komma i arbete och få en meningsfull 
sysselsättning, alla ska känna en gemenskap och ett ansvar för samhällsutvecklingen. 

 Vi uppmuntra till att fler vågar förverkliga sina idéer, med särskilt fokus på hållbar 
utveckling. 

 Vi främjar klimatsmarta och klimatanpassade alternativ för en hållbar samhällsutveckling. 
 Vi ser helheten i matkulturen och stöttar utveckling i hela kedjan.  

Våga lyckas och misslyckas genom att prova nya innovativa vägar 

 Vi tillvaratar goda idéer genom att främja insyn, dialog och öppenhet i våra verksamheter
 Vi firar goda exempel och människor som inspirerar och bidrar till långsiktigt hållbar 

utveckling 

Minska vår klimatpåverkan och vårt ekologiska fotavtryck  
I Tomelilla är vi medvetna om vår påverkan på miljö och klimat, vi agerar för att minska vår 
miljöbelastning. Den långsiktiga hållbara utvecklingen är i fokus och vi arbetar för att förändra 
beteenden, så att de val vi gör inte påverkar miljö och människa negativt. 

 Vi fasar ut fossila bränslen och ökar energieffektiviseringen
 Vi väljer varor och tjänster som är miljömässigt och etiskt hållbara
 Vi förändrar vår konsumtion och etablerar beteende som förebygger avfall 

97



7

Vi vill vara aktiva
Aktiv – Sysselsatt, fysiskt aktiv, energisk, handlingskraftig

Sysselsättning är en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället. Vi underlättar för 
samverkansytor mellan samhällsaktörer och privata aktörer för att öka möjligheter till arbete.

Fysiskt och psykiskt välbefinnande ger ett välmående samhälle. Vi erbjuder och skapar 
förutsättningar för livslång aktivitet genom jämlik hälsa, god fysisk miljö samt tillgängliga natur- 
och kulturmiljöer. Den sociala hållbarheten, att vara aktiv och delaktig i kultur- och samhällsliv 
minskar känslan av utanförskap, otrygghet och ensamhet. 

Vi vill därför:
 fokusera på barn och ungas perspektiv 
 inspirera till ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv
 främja initiativ som är inkluderande och stärker individen. 

Så här gör vi
Fokusera på barn och ungas perspektiv 
Barn- och ungdomar i Tomelilla respekteras och behandlas utifrån sina rättigheter, vi ska lyssna 
och se till deras behov. Att växa upp ska vara tryggt, ge goda möjligheter och förutsättningar för 
vuxenlivet. 

 Vi satsar på tidiga insatser för att ge en god uppväxt med goda kunskaper som en grund 
för ett bra liv som vuxen. 

 Vi lyfter fram barn- och ungas röst genom att lyssna, tillvarata och kommunicera på ett 
anpassat sätt.

 Vi minskar konsekvenserna av social och ekonomisk utsatthet i barns uppväxt genom 
anpassade arbetssätt och insatser. 

Inspirera till ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv
Ett hälsosamt och sunt liv är förutsättningar för livskvalitet, i Tomelilla ska vi erbjuda 
förutsättningar för sunda beteende och vanor. Vi ska ha mångfunktionella mötesplatser för ökad 
rörelse och förebyggande av ensamhet hos både barn och vuxna.

 Vi stöttar frivilliga och främjar initiativ som bidrar till ökat hälsosamt och aktivt liv, både 
inom kultur- och föreningsliv. 

 Vi möjliggör mötesplatser både fysiska och digitala, för aktiviteter som är attraktiva för 
invånare och besökare.   

 Vi främjar mobilitetslösningar med ett hållbart resande och förändrat beteende i fokus.  

Främja initiativ som är inkluderande och stärker individen och samhället. 
Möjligheten att delta och vara en del av samhällsutvecklingen är en självklar del. Sysselsättning 
och delaktighet är viktigt både för samhällets och individens utveckling. 

 Vi erbjuder meningsfull sysselsättning. 
 Vi skapar lika möjligheter för alla och är inkluderande genom att ta bort både fysiska och 

kommunikativa hinder. 
 Vi ger förutsättningar för jämställda utbildningar, arbetsplatser och fritidsaktiviteter.
 Vi vill främja lösningar som bidrar till ett hållbart arbetsliv utifrån individuella 

förutsättningar och personliga behov.
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Vi vill vara öppna
Öppna – Välkomnande, uppriktiga, generösa och delande 

Genom att vara öppna med information och kunskap ökar möjligheten för inkludering och 
medskapande i vår hållbara utveckling. Vi förmedlar kunskap om våra val och vilken påverkan 
det har på miljön runt oss och för de framtida generationerna. Med öppenhet och delaktighet 
värnar vi demokratin. Vi ser vårt omland och arbetar för ett landskap där naturvärdena bevaras 
och förstärks, ett öppet och levande landskap ger förutsättningar för ett gott liv.  

Vi vill därför; 
 Vara lyhörda och dela med oss
 Erbjuda trygga och säkra miljöer 
 Bevara och utveckla landskap för hållbara ekosystem

Så här gör vi; 
Vara lyhörda och dela med oss

Vi erbjuder en väg in för att ge snabb service och återkoppling. Vi ska arbeta för att vara en 
innovativ kommun med hög servicenivå. Invånarnas livskvalitet ska vara i fokus och vi ska göra 
det enklare för dem som bor i, verkar i eller besöker oss. De som använder våra tjänster avgör 
vad som är god service, vår roll är att förstå behoven. 

 Vi har en hög servicenivå och gör det enkelt för de som bor eller verkar i samt besöker 
kommunen och dess verksamheter. 

 Vi välkomnar erfarenhet och kunskap som utvecklar och utmanar oss i arbetet för en 
hållbar utveckling. 

Erbjuda trygga och säkra miljöer 

Trygghet, gemenskap och möjligheten att klara sig själv är viktigt. Vi anpassar och förändrar 
strukturer för att öka trygghet och erbjuda säkra miljöer. Allt för att sätta individens behov och 
förutsättningar i centrum, målet är möjligheten att klara sin vardag själv. 

 Vi lyfter in ”mjuka värden” i den kommunala planeringen och har en aktiv dialog för att 
möta behovet. 

 Vi ger förutsättningar att skapa livskvalitet utifrån invånarens egna resurser och förmåga. 
  Vi verkar för ett trygghetsskapande samhälle, utan hot och våld.

Bevara och utveckla landskap för hållbara ekosystem

Vi har ett ansvar att skydda och värna de miljöer som bidrar till ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald. Samhällsplaneringen ska förebygga buller och föroreningar i luft, mark och vatten, 
samtidigt som klimatförändringarna ska beaktas i samhällsutvecklingen.

 Vi skyddar och skapar natur- och vattentjänster som utgör höga natur- och 
rekreationsvärde för invånare och besökare. 

 Vi bidrar till och värnar utveckling som ger hög biologisk mångfald.  
 Vid exploatering där natur- och rekreationsvärden försvinner eller reduceras kompenseras 

dessa genom ekologisk kompensation.  
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Vi vill vara nyfikna
Nyfiken – Engagerad, intresserad, angelägen

Vi är intresserade och förhåller oss till tidigare erfarenheter och världen runt oss. Med 
omvärldsbevakning och ”örat mot marken” agerar vi och deltar i sammanhang. 

Genom ekonomiskt engagemang utnyttjar vi de möjligheter och resurser vi har för en hållbar 
utveckling.   

Vi vill därför; 
 Samverka och utvecklas med andra aktörer 
 Lyssna och samtala i dialog
 Låta ekonomin skapa mer värde  

Så här gör vi; 
Samverka och utvecklas med andra aktörer 
Tillsammans med andra kan vi växla upp arbetet och få bättre resultat. I samverkan når vi 
långsiktiga hållbara resultat för att kunna möta framtidens utmaningar. Med varandra avser vi här 
kommunerna i sydöstra Skåne, ett viktigt samverkans arbete för att uppnå en gemensam hållbar 
utveckling. 

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

 Vi är medvetna om omvärldsfaktorer och megatrender som påverkar oss och bidrar till 
utveckling. 

 Vi skapar ett klimat och förutsättningar som ger möjligheter för innovation, kreativitet 
och entreprenörskap

Lyssna och samtala i dialog
Genom att skapa plattformar och forum för mänskliga möten och genom kontakt med andra, får 
vi respekt och förståelse. Att minska ensamhet och skapa möjlighet att delta i sociala 
sammanhang ökar samhörigheten och gör oss mer välmående.  

 Vi främjar initiativ som ökar mänsklig närvaro, minskar ensamhet och skapar trygghet i 
det offentliga rummet.

 Vi använder de mötesplatser som finns, både fysiska och digitala för dialog och samtal. 
 Vi utvecklar dialog och möte utifrån behov och efterfrågan, med fokus på större 

tillgänglighet för individen. 

Låta ekonomin skapa mer värde  
Med medvetna och hållbara val kan vi göra stor skillnad, vi låter våra ekonomiska resurser skapa 
mer värde för att uppnå en hållbar utveckling. 
Vi arbetar i mellanrummen och delar resurser, samtidigt som vi förändrar beteende och hushålla 
med våra tillgångar. 

 Vi ställer tydliga hållbarhetskrav på varor och tjänster vid upphandling.
 Vi arbetar för ökad andel delningstjänster med cirkulär ekonomi i fokus. 
 Vi planerar långsiktigt och hållbart vid investeringar och satsningar.
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Ansvar 
Resan med livskvalitetsarbetet har bara påbörjats, ny kunskap och nya förhållningssätt gör att 
förutsättningarna kommer att förändras. Arbetet måste därför vara levande och anpassas för att 
alltid vara aktuellt. 

Levande arbete 
Förvaltning och politiska nämnder ansvarar för att inom sina uppdrag ta hänsyn till 
livskvalitetsprogrammet i målprocessen, verksamhetsplaneringen samt uppföljning av mål och 
resultat. Viljeinriktningar och prioriteringar ska beaktas i beslutsunderlag, skrivelser samt andra 
strategiska dokument och projekt. 

Ambitionen är att arbeta gemensamt för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner och 
vilja att arbeta med livskvalitet. 

I varje utredning och skrivelse ska konsekvenser på livskvalitetsprogrammet utifrån 
barnperspektivet, ekonomiska konsekvenser och miljöperspektivet beaktas och redovisas. 

Levande dialog
Genom dialog och samtal med invånare, företag och besökare ska vi arbeta för att uppnå 
livskvalitet, vi vill dela med oss av vårt arbete och bjuder in andra att delta. Projekt, resultat och 
uppföljningar ska finnas öppet för alla att ta del av. 

Genom att presentera nyckeltal kopplade till programmet följer vi upp om vi är på rätt väg och 
var våra utmaningar ligger. Nyckeltal tas fram från bland annat jämförelsetjänsten Kolada.   

Åtgärder ska koncentreras där de största behoven finns. 

Programmet återrapporteras till kommunfullmäktige årligen och aktualiseras varje mandatperiod. 

Kommunledningskontoret och utvecklingsavdelningen ansvarar för livskvalitetsprogrammet som 
helhet samt återrapportering av nyckeltal. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 186 Dnr KS 2020/32

Svar på motion om att införa kommunalt arvode för 
nattvandrare

Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om återremiss av ärendet samt avslag på motionen.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen.

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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 186 forts.

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 
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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 186 forts.

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
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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 186 forts.

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 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.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 186 forts.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 263/2020, handlingsid: Ks 2020.3681.
Familjenämnden § 87/2020, handlingsid: Ks 2020.3290.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 30/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Familjenämnden § 87/2020:
Familjenämnden beslutar tillföra medel motsvarande halva projektkostnaden 
75 000 sek.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 263/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar i första hand återremiss av ärendet till förvaltningen 
med motiveringen att svaret inte handlar om arvodering till enskilda 
nattvandrare vilket motionen handlar om.

Sara Anheden (S) yrkar i andra hand avslag på motionen. 

Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Per Gustafsson (SD) yrkar att ärendet ska avgöras idag samt bifall till 
motionen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 186 forts.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer därefter proposition på yrkandena om motionen och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs och 
arbetsutskottets förslag om att besvara motionen med förvaltningens 
yttrande. 
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 187 Dnr KS 2020/166

Svar på  motion angående tiggeriförbud

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.

Reservationer
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen.

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. 
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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 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.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 264/2020, handlingsid: Ks 2020.3682.

  
Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 131/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 236/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 264/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande.
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Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar avslag på motionen. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att besvara 
motionen med förvaltningens yttrande. 

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

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslistan/Patrik Månehall
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Ks § 12 Dnr KS 2020/200

Svar på motion angående utökning av antalet revisorer i 
Tomelilla kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisations- 
och arvodesberedningen.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående utökning av antalet 
revisorer i kommunen med följande lydelse:

”Idag säger kommunens revisionsreglemente att kommunen ska ha fem 
revisorer. Ända sedan valperiodens början har detta inte uppfyllts på 
sammanträdena. 

I början av år 2019 fanns det en vald revisor, som inte deltog alls fram tills 
avsägelse inkom i april månad 2019 och en revisor, som inte deltog i sex av 
nio sammanträden under januari-september, avgick i september. Under 
denna tid tjänstgjorde endast tre revisorer, vilken verkligen inte är 
tillfredställande. 

I slutet av år 2019 avsade sig ytterligare en revisor. En ny revisor valdes, som 
aldrig kom på något sammanträde. I september månad valdes en ny revisor. 
Detta har inneburit att endast fyra revisorer funnits under tiden januari-
september under år 2020. Detta är heller ej tillfredställande. 

Man kan säga att under tiden januari 2019 fram till oktober 2020 har det inte 
funnits fem revisorer i Tomelilla kommun, som reglementet säger ska finnas.

Om en kommun endast har fem revisorer finns det dessutom inte möjlighet 
att göra undantag för någon revisor om någon i dennes familj också är 
politiskt aktiv i kommunen. En ledamot i en nämnd i Tomelilla har under 
mandatperioden tvingats avgå från sitt uppdrag på grund av detta.
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Vi menar därför att kommunen borde ha sex revisorer så att liknande 
ovannämnda situationer inte ska kunna inträffa i framtiden. Naturligtvis kan 
det ändå vara så, om mer än en revisor uteblir, men situationen uppträder 
med utökningen mer sällan.

Som ett förtydligande av möjligheterna kan man på Skånes Kommuner och 
Regioner - SKR:s hemsida bland annat läsa följande:
Fullmäktige ska utse minst fem revisorer för granskning av styrelse, nämnder 
och beredningar i kommuner, landsting och regioner. Ersättare ska inte utses. 
Det är fullmäktige som fastställer hur många revisorer som ska väljas, det 
sker oftast i ett revisionsreglemente. Det genomsnittliga antalet revisorer 
under mandatperioden 2015 - 2018 är i kommunerna sex och i landstingen 
nio.

I alla val av revisor är det grundläggande att revisorn ska stå fri från den/dem 
som ska granskas och inte själv ha ett ansvar i verksamheten. Revisorns 
oberoende bör vara så tydligt och oinskränkt som möjligt för att uppnå 
förtroende och kontinuitet. Oberoendet säkras formellt genom 
valbarhetsreglerna i KL.

Jäv är inte i sig ett valbarhetshinder, men en omständighet att 
uppmärksamma och ta hänsyn till vid nominering och val. Jävsreglerna har 
också som syfte att garantera oberoendet. Ofta sammanblandas begreppen 
valbarhetshinder och jäv. Jäv kan uppstå under det löpande revisionsarbetet, 
och är inte ett valbarhetshinder. Jäv innebär att vara inblandad i, berörd av 
eller ha intressen i ett särskilt ärende/en särskild fråga/granskning. 
Jävsreglerna är desamma för revisorer som för andra förtroendevalda och 
anställda i kommunen eller landstinget/regionen.

Förekomsten av valbarhetshinder behöver beaktas när det antal revisorer 
som ska väljas läggs fast i fullmäktige. Antalet revisorer kan behöva vara fler 
än fem om revisorer väljs med s.k. undantag.

I vissa situationer kan fullmäktige välja en revisor med undantag. Begreppet 
undantag har utvecklats i praktiken och innebär att fullmäktige väljer en 
person till revisor, men samtidigt tar hänsyn till att det finns en 
redovisningsskyldighet med i bilden som till någon del måste begränsa 
revisorsuppdraget.
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Ett val med ett sådant undantag kan vara aktuellt om den som föreslås väljas 
till revisor i sin egen anställning är redovisningsskyldig till kommunen eller 
har en närstående (make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan 
närstående) som är redovisningsskyldig (som ledamot, ersättare eller 
tjänsteman). I sådana fall kan revisorn väljas med undantag för granskning av 
den verksamhet där redovisningsskyldigheten finns.

Ett annat exempel är om en revisor är god man eller förvaltare. En god man 
eller förvaltare lämnar en särskild redovisning till 
Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren. Revisorn blir därmed jävig vid 
granskning av Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren och bör därför 
väljas med undantag för den myndigheten.

Om fullmäktige väljer en eller flera revisorer med undantag bör fullmäktige 
utöka revisorsgruppen för att inte problem ska uppstå i förhållande till 
grundregeln om att minst fem revisorer ska väljas.

Det är dock i praktiken omöjligt att välja en revisor med undantag för 
granskning av kommunstyrelsen eller landstings/regionstyrelsen. Ett val med 
ett sådant undantag förhindrar revisorn från att delta i merparten av 
revisionsarbetet. En revisor som inte kan granska styrelsen kan därmed inte 
genomföra sitt uppdrag med helhetssyn. Ett sådant begränsat uppdrag skulle 
därför strida mot God revisionssed.

Vi föreslår
Att antalet revisorer i Tomelilla kommun utökas till sex revisorer.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Frågan om att utöka antalet revisorer från fem till sex har diskuterats både 
politiskt och på tjänstemannanivå vid ett par tillfällen under innevarande 
mandatperiod. Det har dels handlat om en jävssituation där en av revisorerna 
inte skulle kunna deltaga dels när en av de valda revisorerna inte deltog vid 
sammanträdena.

Av kommunallagen 12 kap § 5 framgår att minst fem revisorer måste väljas. 
Detta har Tomelilla kommun uppfyllt, men problem kan uppstå när det 
förekommer jäv eller revisor av annan anledning inte kan eller får deltaga.
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En jämförelse av våra grannkommuner visar att Ystads kommun har nio 
valda revisorer, Simrishamns kommun har sex valda revisorer och Sjöbo 
kommun har fem valda revisorer.

Ska en förändring av antalet revisorer göras så är lämplig tidpunkt vid nästa 
mandatperiods början, dvs den 1 januari 2023. Även revisorernas reglemente 
behöver i så fall ändras eftersom det i dagsläget framgår av § 3 att fem 
revisorer ska väljas. Liksom vid andra förändringar av den politiska 
organisationen bör den av fullmäktige tillsatta organisations- och 
arvodesberedningen bereda frågan.

Ekonomiska konsekvenser
Budgeten 2020 för de förtroendevalda revisorerna är 313 tkr. Denna budget 
är för fem valda revisorer. En uppräkning av de fasta arvodena och övriga 
kostnader för ytterligare en revisor skulle innebära en kostnadsökning på ca 
57 tkr.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet.

Uppföljning
Organisations- och arvodesberedningen kommer att ta upp frågan för 
behandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisations- 
och arvodesberedningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 292/2020, handlingsid: Ks 2020.3942.
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Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 151/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 282/200:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsen § 292/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisations- 
och arvodesberedningen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Ks § 13 Dnr KS 2020/194

Svar på motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem 
en bra grund för korrekta beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande.

Ärendebeskrivning
Mona Nihlén (V) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion - Utbilda 
nämndledamöter och ge dem en bra grund för korrekta beslut med 
följande lydelse:

”Våra kommuninvånare har rätt att begära att deras folkvalda tar väl 
underbyggda beslut, som dessutom är fattade i demokratisk ordning och 
enligt de lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller. De 
har också rätt att begära att de som besitter platser i kommunens beslutande 
nämnder och organ har åtminstone grundläggande kunskaper inom det 
område där de ska fatta beslut. Beslut som fattas i en nämnd, och som 
därefter rivs upp eller återvisas av en överinstans – ibland av skäl som går att 
hänföra till ganska uppenbara kunskapsbrister inom exempelvis 
Kommunallagen, Förvaltningslagen eller någon av de lagar och bestämmelser 
som gäller för den verksamhet nämnden ansvarar för – drar med sig onödiga 
kostnader; dessa händelser får också ofta stort utrymme i pressen och bidrar 
därmed till ett ökande politikerförakt. 

Vart fjärde år sätts nämnder samman med nya ledamöter och presidier. 
Många ledamöter finns kvar i nämnderna under flera mandatperioder, men 
en stor del av dem återfinns i en för dem ny nämnd, eller är helt nya i 
politiken och därför ”oskrivna blad” både vad gäller sammanträdesmetodik, 
kommunallagar och även ofta nämndens ansvarsområde. Under 
mandatperioden händer det också relativt ofta att ledamöter lämnar sitt 
uppdrag, och ersätts då av andra som inte alltid har de kunskaper som krävs 
för uppdraget.
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Vi anser att denna brist går att överbygga med ganska enkla medel genom att 
ge alla ledamöter en bra grund att stå på för att kunna delta i ett 
beslutsfattande som ger korrekta beslut – beslut som fattas enligt de lagar 
och regler som finns för politiska verksamheter i kommuner, exempelvis 
Kommunallagen och Förvaltningslagen. En introduktion inom det område 
som nämnden verkar, åtminstone för de ledamöter som inte har någon 
tidigare erfarenhet av det, anser vi också skulle medverka till bättre och mer 
genomarbetade beslut. Här kan också en övergripande introduktion i de 
viktigaste delarna av den lagstiftning som gäller för området – exempelvis 
Socialtjänstlagen för Vård- och omsorgsnämnden – vara på sin plats.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför,

att alla ledamöter efter varje val får genomgå en anpassad utbildning, dels i de 
lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller för hur ett 
nämndsammanträde ska genomföras, dels övergripande inom det område 
som nämnden ansvarar för, samt 

att åtgärderna i första attsatsen även gäller för ledamöter som under 
mandatperioden tar en plats i en nämnd eller ett organ.”

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande 
yttrande: 

Det är självklart viktigt att de förtroendevalda i Tomelilla kommun får den 
utbildning som behövs för att kunna ta väl underbyggda beslut. Samtidigt är 
det viktigt att komma ihåg att de förtroendevalda inte förväntas ha 
detaljkunskaper i varken den övergripande lagstiftningens som kommunallag 
och förvaltningslag, eller i den speciallagstiftning som styr nämnden som 
Plan- och Bygglagen för byggnadsnämnden och Socialtjänstlagen för vård 
och omsorgsnämnden. Denna detaljkunskap måste tjänstemännen i 
förvaltningen stå för.

I början av nuvarande mandatperiod genomfördes en omfattande 
utbildningssatsning för de förtroendevalda i kommunen. Den 30-31 januari 
2019 genomfördes en tvådagarskonferens med samtliga förtroendevalda i 
nämndpresidierna och ledande tjänstemän. Utvecklingsdagarna hölls på 
Brösarps Gästis under ledning av Susanna Törneman från Impasse och ca 35 
personer deltog.

118



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 13 forts.

Några dagar senare bjöds samtliga nya förtroendevalda och de som endast 
hade varit förtroendevalda en kortare period in till en utbildning. Den 
genomfördes på Backagården i Höör den 4-5 februari 2019 och ett 30-tal 
förtroendevalda deltog under ledning av kommunutbildarna Axelsson & 
Gåsste. I utbildningen ingick kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet 
och sekretess, men också om vår kommuns organisation inklusive dragningar 
av samtliga verksamhetschefer och hur man som förtroendevald yrkar, 
reserverar sig och så vidare. Utbildningen gick dock inte in på de lagar som 
gäller för enskilda nämnder.

När någon nyväljs under mandatperioden så utbildas dessa kort i hur 
Netpublicator fungerar, men någon annan ”nyvaldsutbildning” ges inte. I 
stort är det ca en nyvald per kommunfullmäktigesammanträde, så det skulle 
innebära en stor insats att erbjuda en utbildning till varje nyvald. Ett 
alternativ skulle kunna vara att erbjudan ”nyvaldsutbildning” en gång per år 
för de som har valts in det senaste året.

Det är givetvis upp till de förtroendevalda att besluta om vilka utbildningar 
som ska genomföras. Exempelvis kan en nämnd besluta om att ha en 
utbildningsdag för sin nämnd i början av mandatperioden, då kan lagstiftning 
som berör just den nämnden tas upp mer ingående.

Förvaltningens förslag inför nästa mandatperiod är att samtliga 
förtroendevalda i kommunen bjuds in till en digital grundutbildning i början 
av mandatperioden. Den kommer i första hand att vända sig till de som är 
nya men det blir öppet för alla som vill att deltaga.

I varje nämnd kommer frågan om utbildning att tas upp på första 
sammanträdet för mandatperioden och där kan nämnden själv besluta om 
vad som främst behöver tas upp under en utbildningsdag. Därutöver 
kommer presidierna och kommunledningen att bjudas in till en konferens 
liknande den som hölls i Brösarp i januari 2019.

Under mandatperioden kommer det att erbjudas en grundutbildning för 
nyvalda en gång per år. Denna kommer att anpassas efter de nyinvaldas 
behov och önskemål.
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Ekonomiska konsekvenser
Det kostar givetvis att anordna utbildningar. Dyrast blir det vid 
tvådagarsutbildningar med övernattning. Exempelvis kostade utbildningen på 
Backagården i februari 2019 ca 100 tkr. Kan utbildningar hållas digitalt så blir 
det givetvis betydligt billigare, även om kostnaden för professionella utbildare 
kvarstår.

Kommunstyrelsen bör stå för kostnaden för övergripande utbildningar 
medan respektive nämnd bör stå för kostnaden för nämndspecifika 
utbildningar.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Digitala utbildningar är både billigare och mer miljövänliga än att ha 
utbildningar på en konferensanläggning.

Uppföljning
Uppföljning bör ske en gång per år eftersom nyvalda ska erbjudas utbildning 
en gång årligen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
tillkommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 293/2020, handlingsid: Ks 2020.3943.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 147/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 278/2020: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 13 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 293/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med 
förvaltningens förslag till yttrande.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 14 Dnr KS 2020/165

Svar på motion - Inrätta ett föreningsledarpris

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Inrätta ett föreningsledarpris 
med följande lydelse:  

”På nationaldagen delar Tomelilla kommun ut kulturpris och idrottspris till 
individer, lag eller grupper som gjort betydande insatser för kulturen eller 
inom idrotten som på något sätt har koppling till kommunen. Detta är en fin 
tradition som engagerar kommuninvånarna, inte minst om man ser till antalet 
nomineringar som kommer in. 

Bakom varje framgång står ofta ledare som utan att synas i rampljuset lägger 
ner ledig tid för att barn och unga ska kunna ha en aktiv och rolig fritid. Det 
kan var tränaren, körledaren, fritidsledare, vaktmästaren, personer som i det 
tysta ser till så att verksamheten rullar. Alla har de oftast en sak gemensamt. 
De gör det på sin fritid på ideell basis. 

Många kommuner har inför ett pris för föreningsledare för att 
uppmärksamma deras insatser. I Tomelilla är vi inte där ännu. I debatten om 
trygghet i samhället poängterar vi vikten av en aktiv fritid, något som 
förutsätter aktiva och engagerade ledare i föreningslivet. Dessa fantastiska 
människor är värda att uppmärksammas. Vad vore bättre än att göra detta i 
samband med att prestationer inom idrott och kultur uppmärksammas på 
nationaldagen?

Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående

att  Tomelilla kommun inrättar ett föreningsledarpris.”

122



TOMELILLA KOMMUN
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Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 14 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 (Ksau § 
235/2020) att remittera motionen till förvaltningen för beredning och 
därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Förvaltningen genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
lämnar följande yttrande:

Motionären belyser att de nuvarande priserna ges idag till individer. 
Historiskt sett har prisen gått mer till enskilda personer än till grupper och de 
enskilda personerna har varit ledare inom just sin förening eller grupp. 

Förvaltningen kan se fördelar med att inrätta ett föreningsledarpris inom ett 
brett spektrum, men görs detta krävs det att kommunen ändrar i reglerna 
kring kultur- och idrottspris vilka som är målgruppen av dessa priser så att 
det blir tydligt. Inom just idrottspriset är det främst ledare för en verksamhet 
som fått priset, men även kandidater som är att betrakta som ledare inom just 
sin genre. 

Ekonomiska konsekvenser
Prissumman lär bli försumbar, men priset bör delas ut först 2022 då 
nämnden bör få medel till detta pris.

Barnperspektivet
Ärendet har inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.

Uppföljning
Efter att priset har delats ut bör förvaltningen följa upp processen och dess 
stadgar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 294/2020, handlingsid: Ks 2020.3944.  
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Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

§ 14 forts.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 129/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden § 59/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram stadgar och revidera aktuella stadgar i övriga priser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 294/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmärksammar kultur- och 
fritidsnämnden på att nämnden har uppdraget att ta fram stadgar för priset 
om motionen bifalles i kommunfullmäktige.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Justerandes sign

Ks § 15 Dnr KS 2020/89

Svar på motion - Uppdatering av gamla detaljplaner 
innan nya exploateringar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag 
till yttrande.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om återremiss.

Ärendebeskrivning
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion – 
Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya exploateringar med 
följande lydelse: 

”Tomelilla kommun växer. Det är länge sedan så många nya bostäder byggs 
och områden växer fram. Att intresset för att bo och leva i Tomelilla ökar är 
positivt ur många olika aspekter. 

När nu områdena på Karlsborg byggs ut görs detta utifrån en detaljplan som 
togs fram redan innan Andra Världskriget bröt ut. Av detaljplanen kan man 
exempelvis läsa att uthus får inredas så att gårdskarl kan flytta in. Vi menar 
att det är orimligt att kommunen under 2010-talet exploaterar nya områden 
som bygger på en detaljplan som beslutades på 1930-talet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi 

att före beslut om exploatering av mark för bostadsändamål, ska en äldre 
detaljplan uppdateras till, vid exploateringstillfället, aktuell standard och   
regler.”
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Justerandes sign

§ 15 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 § 121 att remittera en 
motion från (S) till förvaltningen för beredning och yttrande från 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvaltningen framför följande:
 Samtliga kommunala tomter inom Karlsborgsområdet utom en 

omfattas av bestämmelser med laga kraft 1983-06-27. Den 
bostadstomt som är reglerad med äldre bestämmelser är redan såld, 
har fått bygglov och har påbörjad byggnation. Föråldrade 
bestämmelser har inte ställt till några större problem för byggnationen 
på denna tomt.

 De 8 detaljplaner som antogs före eller under andra världskriget 
omfattar ca 1/4 av tätortens detaljplanerade yta. Inom området finns 
endast enstaka tomter kvar att bebygga.

 Enlig plan- och bygglagen ska den som har nytta av en detaljplan 
bekosta framtagandet och genomförandet. Det innebär att det är 
ägarna till fastigheterna inom detaljplanerna som i första hand begär 
och betalar för nya detaljplaner om kommunen inte har ett särskilt 
intresse av att utveckla ett område.

 Kommunen har störst nytta av att detaljplanera nya områden för 
bostäder och industri, samt göra om detaljplaner för områden som 
kommunen själv äger om dessa är detaljplanerade på ett icke 
ändamålsenligt sätt. I närtid har kommunen till exempel ändrat 
detaljplanen för Hallen så att denna kunde säljas för bostadsbyggande. 
Det finns också ett nytt uppdrag att ändra delar av detaljplanen för 
kommunens gatufastighet Tomelilla 10:239. Detta är helt i linje med 
förslaget i motionen och gällande praxis behöver därför inte 
förändras.

Förvaltningen understryker att rådande praxis är helt i linje med motionens 
förslag och drar slutsatsen att praxis inte behöver förändras.

Förvaltningen föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 
denna skrivelse till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen även i 
framtiden följer nuvarande praxis och ger planuppdrag för oplanerad mark 
eller för områden där det finns ett omedelbart behov att ändra gällande 
detaljplan.
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Justerandes sign

§ 15 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet medför inga negativa konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet medför inga negativa konsekvenser för miljöperspektivet.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 295/2020, handlingsid: Ks 2020.3945.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 82/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 121/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 105/2020: Samhällsbyggnadsnämnden 
överlämnar denna skrivelse till kommunstyrelsen som yttrande över motion 
om uppdatering av gamla detaljplaner och föreslår att motionen kan anses 
som besvarad med denna skrivelse:

 Rådande praxis för planuppdrag och efterföljande exploateringar är 
helt i linje med motionens förslag.

 Praxis för planuppdrag behöver därför inte förändras.
 Kommunstyrelsen kan även i framtiden följa gällande praxis att innan 

exploatering ge planuppdrag för oplanerad mark eller för områden där 
det finns ett omedelbart behov att ändra gällande detaljplan.
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Justerandes sign

§ 15 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 295/2020:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag 
till yttrande.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ida Bornlykke (S) yrkar att motionen ska återremitteras till förvaltningen för 
förnyad beredning. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut. 
 
Beslutsgång - återremiss
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för Ida Bornlykkes förslag på återremiss.

Omröstning
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 
avgöras idag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Leif Sandberg (C), Per Gustafsson (SD), 
Bo Herou (KD), Per-Olof Örnsved (SD), Charlotte Rosdala (C), Ewa 
Carnbrand (M), Anders Rosengren (SD) och Fatlum Avdullahu (C).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Anders Throbäck (S), Ida Bornlykke (S) och 
Tina Bergström-Darrell (S).

Beslutsgång - ärendet
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Per Gustafssons förslag.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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Justerandes sign

Ks § 16 Dnr KS 2020/164

Svar på motion angående bikupor

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats, bifalla 
motionens andra att-sats samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
karta över vilken kommunal mark som kan användas för bikupor.

Reservationer
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Ida 
Bornlykke och Tina Bergström-Darrell) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om återremiss och andrahandsyrkande om bifall till motionen.

Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reservera sig till förmån för eget yrkande om avslag på 
motionen.

Protokollsanteckning
Den centerpartistiska gruppen (Leif Sandberg, Charlotte Rosdala och Fatlum 
Avdullahu) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga, handlingsid: Ks 
2021.403.

Ärendebeskrivning
Inger Åbonde (S) har den 16 september 2020 lämnat in en motion 
angående bikupor med följande lydelse:  

” Det finns flera exempel i städer och samhällen både i Sverige och i andra 
länder som har biodlingar, bl a på tak. Fördelar med att ha biodlingar i städer 
är att bina får en större tillgång till en variation av växter, och att det inte 
används särskilt stora mängder bekämpningsmedel. Desto fler gånger ett bi 
besöker en äppelblomma, desto större blir nämligen frukten!
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Justerandes sign

§ 16 forts.

Pollinatörerna (främst bin, humlor, flugor, skalbaggar och fjärilar) har 
minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och 
pollen har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Alltför 
välskötta miljöer minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas 
livsmiljöer. Variationsrika miljöer med ytor som ängar och perennrabatter 
gynnar den biologiska mångfalden och kan utgöra viktiga livsmiljöer för 
pollinatörer.

Många kommuner uppmuntrar och ger tillstånd för placering av bikupor på 
kommunal mark och t. ex i rondeller. Den som äger kuporna är ansvarig för 
sina kupor och bin.

Det finns också kommuner med egna bikupor. Tomelillas kommunhus vätter 
mot ett parkområde och vore en utmärkt plats för en kupa.

Vi yrkar med bakgrund av ovanstående 
att Tomelilla kommun, som ett gott föredöme, installerar en eller flera 

bikupor på kommunhusets ”bakgård” eller annan lämplig plats.

att Tomelilla kommun uppmuntrar andra (privatpersoner, företag och 
föreningar) till liknande initiativ.”

Yttrande samhällsbyggnadsverksamheten:
I samband med det kommande LONA-projektet med vilda pollinatörer och 
blommande ängar kan vi uppmuntra enskilda medborgarna, föreningar och 
skolor att placera ut tex insektshotell eller skapa andra åtgärder som gynnar 
insekter bin och humlor livsmiljöer inom projektets ram.

Ekonomiska konsekvenser
För samhällsbyggnadsnämnden innebär förvaltningens förslag till beslut inga 
ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Ger möjlighet för högre upplevelsevärden för barnen. 

Miljöperspektivet
Konsekvenserna för miljön och den biologiska mångfalden är positiva.

Uppföljning
Ärendet bedöms inte vara av den art att uppföljning är behövlig.
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Justerandes sign

§ 16 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats och bifalla 
motionens andra att-sats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2021, handlingsid: Ks 2021.78.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 128/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 120/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen i 
den första att-satsen medan att bifalla den andra att-satsen utifrån 
samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande i denna skrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2021:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats och bifalla 
motionens andra att-sats.

Förslag till beslut under sammanträdet
Bo Herou (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en karta över vilken kommunal mark som 
kan användas för bikupor.

Anders Throbäck (S) yrkar att motionen ska återremitteras till förvaltningen 
för förnyad beredning. 

Leif Sandberg (C)´yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Sara Anheden (S) yrkar på återremiss i första hand och bifall till motionen i 
andra hand.
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Justerandes sign

§ 16 forts.

Beslutsgång - återremiss
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för Anders Throbäcks förslag på återremiss.

Omröstning
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 
avgöras idag.

Ja-röster: Per-Martin Svensson (M), Leif Sandberg (C), Per Gustafsson (SD), 
Bo Herou (KD), Per-Olof Örnsved (SD), Charlotte Rosdala (C), Ewa 
Carnbrand (M), Andres Rosengren (SD) och Fatlum Avdullahu (C).

Nej-röster: Sara Anheden (S), Anders Throbäck (S), Ida Bornlykke (S) och 
Tina Bergström-Darrell (S).

Beslutsgång - ärendet
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Bo Herous förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslistan/Patrik Månehall
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Protokollsanteckning KS 2020/164

Centerpartiet tycker att det är positivt om Tomelilla kommun kan upplåta kommunal mark för 
biodlare om intresse finns, som ett medskick till förvaltning i frågan.

Leif Sandberg(C)              Charlotte Rosdala(C)             Fatlum Avdullahu(C)

Tobias Högborg(C)           Sven Gunnarsson(C)            Christian Schanner(C)
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Justerandes sign

Ks § 17 Dnr KS 2020/156

Svar på motion om språkkrav i svenska för anställning 
inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Reservation
Den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson, Per-Olof Örnsved och 
Anders Rosengren) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till 
motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 att remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande.

Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion 
om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen med 
följande lydelse:

”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom 
omsorgen, men då krävs det givetvis att språkkunskaperna i svenska är 
tillräckliga. 

Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad 
personalen säger och menar, men även att själv bli förstådd. Detta handlar 
främst om vårdtagarens tillit och trygghet, vilket är fundamentalt och högst 
rimligt att avkräva omsorgen. 
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Justerandes sign

§ 17 forts.

Otillräcklig kunskap i svenska hos personal kan betyda reell fara för att 
brukaren inte får den vård & omsorg vederbörande behöver och förväntas 
få. Därtill utgör språkförbistring risk för misstag av vårdplan och vid 
medicinering, vilket under rådande pandemi är än mer viktigt vilket kan vara 
direkt avgörande för enskilda brukare. 

Vidare riskerar övrig personal merarbete då de utöver sina ordinarie 
arbetsuppgifter kan tvingas agera pedagog, kontrollant och kommunikatör åt 
kollegor som brister i svenska. Ett merarbete och ansvar som ger ökad 
arbetsbelastning, vilket i sin tur riskerar att ge utbrändhet och sjukskrivningar 
som följd. 

Det fackliga organet, Kommunalarbetaren har tidigare skildrat ett antal 
incidenter och arbetsmiljöproblem direkt kopplat till språkförbistringar, ex 
hur personal inte klarar att svara i telefon, formulera avvikelser och 
dokumentera på svenska https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-i-
aldreomsorgen/Enligt Expressen & TT den 10/7 redogör man att Corona-
pandemin kan ha förvärrats bland våra äldreboende pga svag svenska. 
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svag-svenska-kan-ha-
paverkat-covidvard/ 

Tomelilla kommun ska vara en attraktiv vård- och arbetsgivare, men även en 
integrationsskapande aktör. För att bibehålla och öka denna attraktion bör 
kommunen i samband med rekrytering, av såväl vikarierande- som ordinarie 
personal, inbegripa betryggande språkkunskaper i svenska i sin 
kravspecifikation. Lämpligen torde Tomelilla kommunen ställa motsvarande 
krav på externa aktörer som kommunen upphandlar. 

Språkkunskapen kan exempelvis vidimeras genom ett obligatoriskt språktest i 
nivå med Socialstyrelsens rekommendationer för godkänd svenska på 
gymnasienivå som minimikrav. Denna pretention torde även företes redan 
anställd personal tillsammans med erbjudan om betald svenskautbildning. 
Allt för att upprätthålla tillit och kvalitet åt våra enskilda vårdtagare, men 
även för minskad arbetsbörda, ökad kunskap och stolthet hos vårdpersonal i 
vår kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 17 forts.

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att 
kommunfullmäktige beslutar:

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta fram plan för 
ett obligatoriskt språktest med språkkrav minst enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer vid rekrytering av såväl tillfällig- som ordinarie 
personal inom all äldreomsorg.

- Att ge Vård- och Omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram plan för att 
säkerställa att all omsorgspersonal, såväl nuvarande som framtida, 
äger språkkunskaper åtminstone i enlighet med Socialstyrelsens 
rekommendationer.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en 
utredning av de yrkanden Sverigedemokraterna lämnat i sin motion 
och kommit fram till följande: 

När det gäller ej legitimerade yrken så är det förvaltningens bedömning att 
det finns tillräckligt stöd för att leva upp språkkravet. Socialstyrelsens 
föreskrift SOSFS 2011:12 Grundläggande kunskaper hos personal som 
arbetar i socialtjänstens omsorg av äldre, innefattar allmänna råd på att 
personal ska ha en förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. 

Till stöd vid rekrytering och bemanning finns Chefsportalen samt 
kommunens övergripande Riktlinje för rekrytering i Tomelilla kommun 
tillsammans med dokument för upprättande av behovsanalys, kravprofil och 
stöd vid referenstagning. Utöver stöd i dokument och Chefsportal finns den 
centrala rekryterings- och bemanningsenheten som ska kvalitetssäkra 
kommunförvaltningens rekryteringar och bemanningar. 

Inte att förglömma är intervjutillfället med kandidaterna där arbetsgivaren ges 
tillfälle att närmare undersöka och i samtalen säkerställa kandidaternas 
kvalifikationer och kompetenser såväl utbildningsmässiga som yrkesmässiga. 
Denna kontroll sker idag både skriftligt och muntligt. 

I avtalet med våra entreprenörer Förenade Care så finns krav på 
språkkunskap under avsnittet som innefattar personalens kompetens.

Ekonomiska konsekvenser
Att bereda och yttra sig över motionen får i detta fall inga ekonomiska 
konsekvenser.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 17 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 ingår inte i uppdraget från ksau.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2021, handlingsid: Ks 2021.79. 

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 121/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 69/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 17 forts.

Vård och omsorgsnämnden § 93/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2021:
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen eftersom det framgår av 
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i 
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av 
utförandet.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Balanslista/Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 188 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 3:e 
kvartalet 2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

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

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

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

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
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 188 forts.

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 267/2020, handlingsid: Ks 2020.3685.

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

Vård och omsorgsnämnden § 83/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 267/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

Ks § 189 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 3:e kvartalet  
2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

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

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Under 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.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 december 2020

Justerandes sign

§ 189 forts.

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

Uppföljning
Uppföljning kommer ske efter kvartal fyra.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/2020, handlingsid: Ks 2020.3686.

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

Vård och omsorgsnämnden § 85/2020:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 268/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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From:                                 Christer Yrjas
Sent:                                  Wed, 13 Jan 2021 11:24:07 +0100
To:                                      Johan Linander
Subject:                             Avsägelse

Hej!
Jag avsäger mig samtliga mina kommunala uppdrag, dvs ledamot i kommunfullmäktige, ledamot 
i familjenämnden, ordförande kommunfullmäktige, ordförande i familjenämnden samt 
ordförande i familjenämndens individ och familjeutskott. 
Mvh
Christer Yrjas 
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Hej.
Jag vill avsäga mig uppdraget i FN from 2021-01-30.

Mvh
Marie Schuman
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