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TOMELILLA KOMMUN
 Kommunfullmäktige

Sammanträdets öppnande och upprop
 
Ärendebeskrivning
Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den
23 april 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 23 april 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 Christian Björkqvist C
Emil Ekstrand M 2 Bengt Högborg C
Margith Svensson M 3 Lena Eriksson C
Leif Sandberg C 4 Boel Holm C
Maria Mickelåker C
Magnus Nilsson C 1 Conny Thoresson L
Charlotte Rosdala C 2 Charlotte Larkin L
Fatlum Avdullahu C
Anette Thoresson C 1 Susanne Balczar Herou KD
Anders Larsson C 2 Kjell Persson KD
Gunvor Olsson 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 22 mars 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. 
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Justering

Föregående justerare var Fatlum Avdullahu (C) och Per-Olof Örnsved 
(SD).

På tur står Gunvor Olsson (C) och Anders Rosengren (SD).

Justering genomförs digitalt när protokollet är klart.
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Tomelilla	2021-02-10	

	
	

 

Enkel fråga till Familjenämndens 1:e vice ordförande Ewa Carnbrand 
 
Strax innan jul förra året framkom det, via media, att Kommunfullmäktiges- tillika 
Familjenämndens ordförande, Christer Yrjas, med full vetskap har huserat flera pedofiler på 
sin fastighet, dömda för ett flertal grova övergrepp på små barn. Kort därpå valde 
vederbörande att omedelbart avsluta sina åtaganden för vår kommun. 
 
Med anledning av detta vill jag fråga vilka mått och steg Familjenämnden har vidtagit för att 
säkerställa att inget, absolut inget, otillbörligt har skett vid Christer Yrjas hantering av 
framförallt små barn, då han ägt den yttersta beslutandemakt som förtroendevald ordförande i 
Familjenämnden? 
 

 

 

 

För Sverigedemokraterna i Tomelilla 
 
Thony Blomgren (SD) 
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Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 21 april 2021*

Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till 
initiativtagaren

2020-09-21 Medborgarinitiativ - Hundrastgård i 
Smedstorp

Nina Edstrand Ksau 2020-10-14
SBN 2020-12-11
Ksau 2021-01-13
Ksau 2021-02-03

2021-02-04

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

2021-02-19

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

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

2021-02-19

2020-11-20 Medborgarinitiativ - utökad ridled i 
Kronoskogen

Ulla Cronvall Ksau 2020-11-25
SBN 2021-03-26
Ksau 2021-04-21

2021-04-23

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

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

2021-03-15
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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

2021-03-15

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

Sven-G Hultman Ksau 2020-12-16
SBN 2021-03-10

2021-03-15

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

2021-04-23

2021-02-28
Medborgarinitiativ - Kick- 
/skatepark i Brösarp

Axel Cederberg Ksau 2021-03-10, till 
förvaltningen för 
beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande.
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2021-03-27
Medborgarinitiativ - Cykel/BMX-
bana på exempelvis 
Lagerhusplatsen

Jessica Borg Ksau 2021-04-21, till 
förvaltningen för 
beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande.

2021-04-15
Medborgarinitiativ - Gör 
stationsområdet vackert och 
inbjudande, ta bort statyn med 
hjärtat

Jan Berntsson Ksau 2021-05-05

2021-04-19
Medborgarinitiativ - 
skatepark/parkouranläggning och 
multiarena i Brösarp

Christoffer Åkesson Ksau 2021-05-05

*Sammanställningar över medborgarinitiativ inkomna under de senaste 6 månaderna samt obesvarade medborgarinitiativ.
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Sammanställning av motioner per den 21 april 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.
2021-05-03

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 2021-05-03

Motion - Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram

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

Ksau 2021-03-10 2021-04-14 2021-05-03

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 2021-05-05

2021-06-02 2021-06-21

Motion angående höjt förbehållsbelopp 2020-11-09 2020-11-25 Till förvaltningen 
för beredning och 
vård och 

VON 2021-02-25
Ksau 2021-03-10, 
återremiss till 
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omsorgsnämnden 
för yttrande.

förvaltningen för 
fördjupad 
beredning

Motion angående kommunekolog. 
Inkommen 2020-11-09

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

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

Motion - Vässa SYSAV:s mål, minska 
förbränningen 2021-02-03

2021-02-15 2021-03-10 Till förvaltningen 
för beredning

Ksau 2021-04-21 2021-06-02 2021-06-21

Motion - Kommungemensam familjerätt i 
SÖSK 2021-03-17

2021-05-03 2021-05-19

Motion angående 
kompetensförsörjningsplan 2021-03-17

2021-05-03 2021-05-19

Motion - Erbjud vård- och 
omsorgsstudenter provanställning vid 
avklarade studier 2021-04-13

2021-05-03 2021-05-19
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Sammanställning interpellationer per den 2021-04-21
Interpellation Kf Kf Anmärkning

Interpellation angående idrottande bland 
barn och unga från Sara Anheden (S) till 
kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Alexander Verweij Svensson (M)

2020-05-03 2021-06-21

15



16



 

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Granskning av 
ärendeprocessen 
Protokoll 

Tomelilla kommun 

 

 

 
  
 

KPMG AB 

2020-11-19 

Antal sidor 9 

 

 

17



 

 1 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification KPMG Confidential 

Tomelilla kommun 

 Granskning av ärendeprocessen 

 

 2020-11-19 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 2 

1.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 2 

1.2 Revisionskriterier 2 

1.3 Metod 3 

2 Resultat av granskningen 3 

2.1 Organisering 3 

2.2 Rutiner och arbetssätt 3 

2.3 Protokollen 5 

2.4 Stickprovet 6 

3 Slutsats och rekommendationer 8 

3.1 Rekommendationer 9 
 

 

 

18



 

 2 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Tomelilla kommun 

 Granskning av ärendeprocessen 

 

 2020-11-19 

1 Inledning 

Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för 
kommunstyrelsens och familjenämnden ärendehantering. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. 

Ärendeprocessen i nämnderna utgör en väsentlig del av det demokratiska arbetet i en 
kommun. Ärendena behöver beredas utförligt och enligt flera regelverk. 
Tjänsteskrivelserna behöver täcka in samtliga relevanta frågor samtidigt som de inte 
får bli för invecklade. Det är vidare av vikt att rätt instans fattar beslutet i ärendet samt 
att det framgår tydligt av protokollen vilket beslut som fattats och på vilket underlag.  

Ovanstående har uppmärksammats i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. 

1.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma om familjenämnden och kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig ärendeprocess. 

Syftet har uppnåtts genom att nedanstående revisionsfrågor har besvarats. 

• Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för ärendeprocessen? 

• Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner inom ärendeprocessen? 

• Ges tillräcklig tid till att bereda ärendena inför arbetsutskottet? Hålls 
beredningsmöten? 

• Finns en tillräcklig grad av styrning och formalisering av beslutsunderlagens 
utformning och innehåll? 

• Finns rutiner som säkerställer att beslut fattas på rätt nivå? 

• Innehåller protokollen de uppgifter som krävs enligt lag? 

• Innehåller protokollen tillräcklig information? 

• Har ärendeprocessen i ett urval av ärenden (stickprov) genomförts i enlighet 
med gällande regelverk och på ett ändamålsenligt sätt? 

Granskningen omfattar den politiska ärendeprocessen, från initiering till 
beslutsfattande. Hanteringen av ärenden som hanteras av förvaltningen genom 
delegation granskas inte. Dokumenthantering (diarieföring och arkivhållning) är inte 
föremål för granskning 

Granskningen avser kommunstyrelsen och familjenämnden.  

1.2 Revisionskriterier 

Vi har utgått från nedanstående revisionskriterier 

• Kommunallagen 
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• Fullmäktigebeslut, såsom reglementen och arbetsordningar 

• Delegationsordningar 

1.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och 
stickprovsgranskning. Intervjuer har genomförts med nämndens respektive styrelsens 
presidium, skolchef, socialchef och kanslichef.  

Ett antal dokument har granskats, t.ex. protokoll, beslutsunderlag, mall för 
tjänsteskrivelse, delegationsordningar och reglementen mm. 

Ett stickprov av ärenden har tagits ut för att granska handläggningen av ärendet. Syftet 
med stickprovsgranskningen har varit att bedöma om handläggningen av ärendet har 
genomförts i enlighet med gällande regelverk och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt. 

Rapporten är faktakontrollerad av intervjuade tjänstepersoner. 

2 Resultat av granskningen 

2.1 Organisering 

Kanslienheten inom kommunledningskontoret kan sägas utgöra navet i 
ärendehanteringen. Enheten har en viktig roll i arbetet och samlar kommunens 
expertkunskap. I Tomelilla kommun är nämndadministrationen centraliserad, alla 
nämndsekreterare finns samlade på kanslienheten. Denna personal hanterar alla 
politiska instanser i kommunen. Till sitt förfogande gällande ärende- och 
dokumenthantering har enheten tre nämndsekreterare och enhetens chef, 
kanslichefen. Kanslichefen är sekreterare i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och i fullmäktige. Sekreterarskapet i familjenämnden upprättas av en av 
kanslienhetens nämndsekreterare.  

Samtidigt som nämndadministrationen, en viktig del i ärendehanteringen, är 
centraliserad är många andra uppgifter decentraliserade. Personal inom alla 
verksamheter har till uppgift att vid behov upprätta underlag om frågor i vilka de är 
specialiserade. 

2.2 Rutiner och arbetssätt 

Både kommunstyrelsen och familjenämnden saknar dokumenterade rutiner för 
ärendehanteringsprocessen.  

Det har tagits fram en manual för hur protokoll tas fram i kommunen. Av dokumentet 
framgår en beskrivning av de fasta rubrikerna i ett protokoll och vad som ska framgå 
under respektive rubrik. Vidare finns en mall för tjänsteskrivelse med fasta rubriker. 
Utöver de sedvanliga rubrikerna finns sådana under vilka förslagets ekonomiska 
konsekvenser, barnperspektivet och miljöperspektivet ska analyseras. Kanslienheten 
genomför interna utbildningar för handläggare i kommunen om mallen och vad 
handläggaren bör tänka på i upprättandet av skrivelser. Kanslichefen går igenom och 
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korrigerar vid behov skrivelser som ska upp för behandling i kommunstyrelsen och 
fullmäktige. De intervjuade politikerna anser att underlagen generellt håller god kvalitet.  

Då det saknas skriftliga beskrivningar över rutiner har intervjuer genomförts för att 
kartlägga arbetssätten i de två granskade nämnderna.  

2.2.1 Arbetssätt inom familjenämnden 

Till familjenämnden och kommunstyrelsen finns organ för beredning. Familjenämnden 
har två utskott med uppdrag att bereda ärenden till nämnden, individ- och 
familjeutskottet och utbildningsutskottet. Det förra bereder ärenden inom individ- och 
omsorgsverksamheten och fattar beslut på delegation främst i individärenden inom 
socialtjänsten. Utbildningsutskottet bereder ärenden inom skola- och 
barnomsorgsverksamheten. Ordförandeskapet i utskotten delas mellan ordförande och 
förste vice ordförande i nämnden. Nämndsordförande är ordförande i individ- och 
familjeutskottet och nämndens förste vice ordförande är ordförande i 
utbildningsutskottet. Av våra intervjuer lyfts utmaningarna med denna lösning som vi 
förstår inte upplevs som optimal. En stor del av ärendena på nämnden gäller 
skolverksamheten och bereds av utbildningsutskottet, ett utskott i vilket 
nämndsordförande inte deltar eller har någon egentlig insyn. Det krävs därför 
omfattande kommunikation mellan ordförande och förste vice ordförande i nämnden för 
att få till en helhet i nämndens ärendehanteringsprocess.  

En annan utmaning som lyfts fram i våra intervjuer är att majoriteten i nämnden inte har 
majoritet i utskotten, något som det framförs verkar menligt på utskottens förmåga att 
bereda ärenden.  

Inför familjenämndens utskott sker ett beredningsmöte på vilket ordföranden och förste 
vice ordförande i nämnden deltar. Från förvaltningens sida deltar skolchef, socialchef 
och nämndsekreterare. Beredningsmötena hålls direkt efter nämndens möte, dvs. cirka 
två veckor innan själva utskottsmötena. Vid den tidpunkten finns inte färdiga underlag 
utan mötena handlar mer om att identifiera vilka ärenden som ska tas upp på 
dagordningen och för vilka underlag ska tas fram.  

När det gäller ansvarsfördelning framför de intervjuade att roll- och ansvarsfördelning 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner är tydlig och respekteras.  

Av våra intervjuer och genomgång av protokoll framgår att det finns problem med att få 
fram underlagen till familjenämndens sammanträden i tid. Detta leder till att underlagen 
inte publiceras i Netpublicator i god tid inför mötet. Det blir därmed svårt för 
ledamöterna att ta del av och läsa underlagen i god tid inför mötet. Av våra intervjuer 
framgår att nämndsekreteraren får lägga tid på att inför utskick hos handläggarna 
begära in underlagen. 

2.2.2 Arbetssätt inom kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har ett utskott, arbetsutskottet. Det är kommunstyrelsens förste vice 
ordförande som är ordförande i arbetsutskottet. På samma sätt som familjenämnden 
kräver lösningen inom kommunstyrelsen mycket kommunikation mellan ordförande och 
förste vice ordförande.  
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Inom kommunstyrelsen hålls två beredningar varje månad, en beredning inför 
arbetsutskottet och ett inför kommunstyrelsen. Beredningsmötena hålls cirka en vecka 
innan sammanträdena. På beredningsmötena deltar hela presidiet, kommundirektören 
och kanslichefen. Alla har tillgång till ärende- och dokumenthanteringssystemet och 
kan därifrån inför beredningsmötena ta del av dagordning och underlag. Av våra 
intervjuer framgår att vid det här laget finns underlag färdiga till huvuddelen av 
ärendena som föreslås tas upp på utskottet respektive nämnden. Kallelse med 
underlag inför arbetsutskottets sammanträde tillgängliggörs för samtliga ledamöter i 
kommunstyrelsen. I våra intervjuer framförs att detta underlättar utskottsledamöternas 
diskussioner i sina partigrupper inför hanteringen i utskottet. När det gäller 
ansvarsfördelning framför de intervjuade att roll- och ansvarsfördelning mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner är tydlig och respekteras.  

2.2.3 Bedömning 

Vi bedömer att det finns en styrning och formalisering av beslutsunderlagens 
utformning och innehåll genom mallen för tjänsteskrivelse. Likaså görs bedömningen 
att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner inom ärendeprocessen i de båda nämnderna. 

Vi bedömer att familjenämnden inte har ändamålsenliga rutiner för ärendeprocessen 
Detta då det nästan helt saknas skriftliga processbeskrivningar, riktlinjer och rutiner. 
Vidare finns brister i det praktiska arbetssättet. Bland annat bedömer vi att 
beredningsmötena hålls alltför långt innan sammanträdena för att de ska vara riktigt 
effektiva. Vi det laget beredningsmötena hålls finns inte mycket till underlag att ta del 
av och lämna synpunkter på.    

Vi bedömer att kommunstyrelsen förvisso saknar skriftliga rutiner och riktlinjer men att 
det praktiska arbetssättet som framkommit av intervjuerna bedöms som 
ändamålsenliga.  

2.3 Protokollen 

Vi har gått igenom protokoll för både familjenämnden och kommunstyrelsen. Av de 
granskade protokollen framgår bland annat vilka förslag som lagts fram, 
propositionsordning, vilka beslut som fattats med mera på ett tydligt sätt. I något fall 
hade reservationer lämnats och det framgick också av protokollet. Vidare framgår det 
tydligt vilka handlingar som har utgjort beslutsunderlag. Handlingens namn och 
identifikationsnummer anges i protokollet. Läsaren kan därför lätt hitta dokumentet i 
ärende- och dokumenthanteringssystemet. 

2.3.1 Bedömning 

Vi bedömer att protokollen innehåller de uppgifter som krävs enligt kommunallagen och 
innehåller tillräcklig information. Det är positivt att underlagens identifikationsnummer 
anges i protokollet.  
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2.4 Stickprovet 

2.4.1 Familjenämnden 

2.4.1.1 Uppföljning av intern kontrollplan Barn- och utbildningsverksamheten 2019 

I detta ärende presenterade förvaltningen resultatet av genomförda kontroller som 
nämnden hade beslutat om i intern kontrollplanen för 2019. Som underlag finns en 
tjänsteskrivelse. Till skrivelsen finns en bilaga som utförligt beskriver resultatet av en 
kontroll. För övriga kontroller görs dock bara hänvisningar till andra skrivelser som 
nämnden tidigare tagit del av inom ramen för andra ärenden, t.ex. 
kvalitetsuppföljningen.   

Ärendet togs upp direkt på familjenämnden och ärendet anmäldes till sammanträdet 
efter det att kallelse med dagordning hade publicerats. Tjänsteskrivelsen upprättades 
fyra dagar innan sammanträdet, dvs. efter det att övriga handlingar publicerats. 

2.4.1.2 Förstärka arbetsformen mellan vuxenutbildning och näringslivet 

Detta ärende är en redovisning av genomförandet av ett fullmäktigeuppdrag att 
förstärka arbetsformen mellan vuxenutbildning och näringslivet. I en tjänsteskrivelse 
presenterades hur arbetet skulle utvecklas.  

Ärendet togs upp direkt på familjenämnden med tjänsteskrivelse som underlag. 
Familjenämnde beslutade att ta till sig informationen och därmed avslutades ärendet i 
familjenämnden. 

2.4.1.3 Informationsärende - Ordförandebeslut om tillfällig höjning av försörjningsstöd 
för familjer med gymnasieelever 

Ordförande i familjenämnden beslutade den 6 april att genomföra en tillfällig ändring i 
riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Detta kopplat till situationen med Coronapandemin. 
Av själva beslutet framgår varför det var angeläget och vad förändringen hade för 
ekonomiska konsekvenser. Av nämndens delegeringsordning framgår att ordförande 
har rätt att ta ordförandebeslut i brådskande ärenden. Vidare framgår att sådana beslut 
ska anmälas till nämnden.  

Ärendet i nämnden är en information om ordförandebeslutet. Beslutet togs den 6 april 
men kom inte upp som information på nästkommande nämndsmöte den 24 april utan 
först på mötet den 29 maj.  

2.4.1.4 Lokalinvesteringar 2021 

Ärendet gäller förslag till investeringsberedningen om lokalinvesteringar. Som underlag 
fanns en tjänsteskrivelse med förslaget att totalt 6 mkr skulle anslås för utredning och 
projektering av investeringsprojekt. Tjänsteskrivelsen redogör på ett tydligt sätt behovet 
av investeringar i lokaler, bland annat utifrån nämndens skolorganisationsutredning.  

Ärendet togs upp direkt på familjenämnden. Handlingar i ärendet lades ut till 
ledamöterna dagen innan sammanträdet.   
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2.4.1.5 Ekonomisk uppföljning Familjenämnden till och med juli 2020 

Ärendet gäller redovisning av nämndens ekonomi till och med juli. En skrivelse togs 
fram av förvaltningen som underlag för informationen till nämnden.  

Ärendet togs upp direkt på familjenämnden utan att ha beretts av ett utskott. 
Underlaget som tagits fram av förvaltningen publicerades för ledamöterna dagen innan 
nämndens sammanträde den 28 augusti.  

2.4.2 Kommunstyrelsen 

2.4.2.1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foder 

I detta ärende hade fullmäktige att fastställa taxa som tillämpas inom Ystad-
Österlenregionens miljöförbund. Förbundsdirektionen hade godkänt ett förslag till 
reviderad taxa gällande kontroll inom livsmedel och foder och hade överlämnat det till 
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar för fastställelse. Som underlag till 
direktionens beslut fanns en tjänsteskrivelse som underlag.  

I Tomelilla kommun bereddes ärendet först i kommunstyrelsens arbetsutskott, sedan i 
kommunstyrelsen för slutligt avgörande i fullmäktige. Underlagen utgjordes till 
kommunstyrelsen utgjordes av direktionens protokoll och den nya taxan. I 
kommunstyrelsens hantering togs inte förbundets tjänsteskrivelse med och det 
upprättades inte heller någon egen. Av våra intervjuer framförs att text från 
tjänsteskrivelsen finns i direktionens protokoll. Det kan dock konstateras att det av 
dessa underlag inte framgår någon egentligen analys av de föreslagna förändringarna 
eller tydlig information vilka exakt de är.  

2.4.2.2 Svar på motion om att använda artificiell intelligens för att upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter hos våra elever 

Detta ärende gäller en motion inom skolans område som upprättades i april 2019. När 
motionen anmäldes tog fullmäktige i maj beslut att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
bereda svar. Inom kommunstyrelsen togs ärendet upp i arbetsutskottet som beslutade 
att ge förvaltningen i uppdrag att bereda motionen. Det blev skolchefen som fick ta 
fram en tjänsteskrivelse med förslag på svar. Skrivelsen togs upp i kommunstyrelsens 
arbetsutskott som beslutade att remittera ärendet till familjenämnden. Familjenämnden 
behandlade ärendet och beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag och 
lämnade ärendet vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen fick 
sedan ärendet på sitt bord i slutet på februari 2020. I slutet på mars nästan ett år efter 
att motionen väcktes kunde fullmäktige avgöra ärendet.   

2.4.2.3 Program för uppföljning av privata utförare 

Varje kommun ska enligt kommunallagen ha ett program för uppföljning av privata 
utförare. Programmet ska revideras varje mandatperiod. Med en tjänsteskrivelse och 
ett förslag på reviderat program som grund bereddes ärendet först i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, sedan kommunstyrelsen för slutligt avgörande i fullmäktige. Underlagen 
håller god kvalitet. 

24



 

 8 

© 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Confidential 

Tomelilla kommun 

 Granskning av ärendeprocessen 

 

 2020-11-19 

2.4.2.4 Uppdrag att arbeta fram landsbygds- och tätortsprogram 

Kommunstyrelsens ordförande initierade i detta ärende genom att skriva fram ett 
förslag till kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett 
landsbygds- och tätortsprogram. Med ordförandens skrivelse och förslag som grund 
bereddes ärendet först i kommunstyrelsens arbetsutskott, sedan i kommunstyrelsen för 
slutligt avgörande i fullmäktige. Underlagen håller god kvalitet. 

2.4.2.5 Tomtpriser för energineutrala bostäder 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog i detta ärende en reducering av tomtpriset för de 
köpare som på marken bygger en energineutral bostad. Som underlag fanns en 
tjänsteskrivelse upprättad av bygglovschefen. Tjänsteskrivelsen beskriver på ett tydligt 
sätt både fördelarna med en sådan reducering och vad kostnaden beräknades bli för 
kommunen.  

Samhällsbyggnadsnämndens förslag bereddes först i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
sedan i kommunstyrelsen för slutligt avgörande i fullmäktige. 

2.4.3 Bedömning 

Vi bedömer att processen i familjenämndens stickprovsärenden har genomförts i 
enlighet med gällande regelverk men inte på ett ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår 
bedömning på att det i tre av de fem granskade ärendena hade ärendet antingen 
anmälts efter att ordinarie utskick hade skett eller hade handlingarna inte publicerats i 
Netpublicator i god tid inför mötet. Detta försvårar för ledamöterna att kunna sätta sig in 
i ärendena inför mötet. Vidare hade inget av ärendena beretts av ett utskott. Likaså 
anser vi att ordförandebeslutet borde ha tagits upp direkt på nästkommande 
nämndsmöte.  

Kommunstyrelseärendena som granskats bedöms ha genomförts i enlighet med 
gällande regelverk och på ett ändamålsenligt sätt förutom motionsärendet. Vi anser att 
en skriftlig rutin för hanteringen av motioner bör upprättas. Utgångspunkten bör vara att 
den nämnd som ansvarar för den verksamhet som motionen avser remitteras motionen 
av fullmäktige. På detta sätt förenklas och förkortas processen.  

Vi bedömer att det finns rutiner som säkerställer att beslut fattas på rätt nivå. Detta då 
samtliga av de granskade ärendena i stickprovet avgjordes av rätt instans.  

3 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning är att familjenämnden inte har en ändamålsenlig 
ärendeprocess. Vi grundar vår bedömning på att nämnden inte har ändamålsenliga 
rutiner för ärendeprocessen. Detta då det nästan helt saknas skriftliga 
processbeskrivningar, riktlinjer och rutiner. Vidare finns brister i det praktiska 
arbetssättet. Vi bedömer att processen i familjenämndens stickprovsärenden har 
genomförts i enlighet med gällande regelverk men inte på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår sammanfattande bedömning gällande kommunstyrelsen är att den har en 
ändamålsenlig ärendeprocess. Vi grundar vår bedömning på att styrelsen förvisso 
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saknar skriftliga rutiner och riktlinjer men att det praktiska arbetssättet, som 
framkommit av intervjuerna och stickprovsgranskningen, bedöms som ändamålsenliga.  

 

3.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och 
familjenämnden  

— Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för viktigare moment för 
ärendehanteringsprocessen 

— Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för utskick av 
handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem i god tid innan mötet. 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Fredrik Ottosson  Lars Jönsson 
Certifierad kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 

 

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. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

Ks § 9 Dnr KS 2020/203

Revisorernas granskning av ärendeprocessen i 
kommunstyrelsen och familjenämnden

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Tomelilla kommun har den 26 november 2020 överlämnat en 
granskning av ärendeprocessen till kommunstyrelsen och familjenämnden för 
yttrande. Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 1 februari 2021. 
Till följd av granskningen har revisorerna lämnat följande 
rekommendationer:

- Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för 
viktigare moment för ärendehanteringsprocessen.

- Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för 
utskick av handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem i god 
tid innan mötet.

Förvaltningen avger, genom kanslichef Johan Linander, följande 
yttrande gällande kommunstyrelsen:

Förvaltningen konstaterar att revisorernas sammanfattande bedömning 
gällande kommunstyrelsen är att det finns en ändamålsenlig ärendeprocess. 
Revisorerna påpekar dock att det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner, men 
att det praktiska arbetssättet ändå är ändamålsenligt. 

Kanslienheten har redan påbörjat arbetet med att ta fram en rutin för 
ärendehanteringsprocessen. Detta är ett tämligen omfattande arbete eftersom 
det finns en lång rad olika typer av ärenden som hanteras på lika många olika 
sätt. Rutinen kommer att vara klar under första halvåret 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en ny rutin medför en betydande arbetsinsats, men när rutinen 
väl är färdig kan den förhoppningsvis bidra till en viss effektivisering.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 januari 2021

Justerandes sign

§ 9 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.

Uppföljning
Kommunstyrelsen bör under 2021 följa upp hur revisorernas 
rekommendation till kommunstyrelsen har genomförts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2021, handlingsid: Ks 2021.73.
Missiv Ärendeprocessen Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.3616.
Rapport Granskning av ärendeprocessen Tomelilla, slutlig version, 
handlingsid: Ks 2020.3615.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 288/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett svar på granskningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2021:
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Fn § 6 Dnr FN 2020/127

Yttrande - Revisorernas granskning av 
ärendeprocessen i kommunstyrelsen och 
familjenämnden

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar svara revisionen enligt förvaltningens förslag till 
yttrande

Ärendebeskrivning
”Revisorerna i Tomelilla kommun har den 26 november 2020 överlämnat en 
granskning av ärendeprocessen till kommunstyrelsen och familjenämnden för 
yttrande. Yttrandet ska vara revisorerna till handa senast den 1 februari 2021. 
Till följd av granskningen har revisorerna lämnat följande 
rekommendationer:

- Dokumentera en processbeskrivning med tillhörande rutin för 
viktigare moment för ärendehanteringsprocessen

- Vidare rekommenderas familjenämnden säkerställa rutinerna för 
utskick av handlingar så att nämnd och utskott får ta del av dem 
i god tid innan mötet

Förvaltningen avger, genom skolchef Johan Holmqvist, följande 
yttrande gällande familjenämnden:

Förvaltningen konstaterar att revisorernas sammanfattande bedömning är att 
det saknas ändamålsenliga rutiner gällande familjenämndens ärendeprocess. 
Revisorerna påpekar att det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner. Vidare 
konstaterar revisionen att beredningsmöten inför familjenämnden hålls 
alltför långt innan sammanträdet.

Kanslienheten har redan påbörjat arbetet med att ta fram en rutin för 
ärendehanteringsprocessen för samtliga nämnder inklusive familjenämnden. 

Detta är ett tämligen omfattande arbete eftersom det finns en lång rad olika 
typer av ärenden som hanteras på lika många olika sätt. Rutinen kommer att 
vara klar under första halvåret 2021.
§ 6 forts.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

Familjenämnden har likt övriga nämnder sett över beredningsrutinerna och 
har skjutit fram sina nämndberedningar, från och med december månad 
2020, så att dessa ligger närmre sammanträdet. Detta för att ett mer färdigt 
underlag ska kunna vara på plats till beredningsmötet. Det kommer även 
framgent vara så att vissa handlingar inte kommer att kunna tas fram till 
beredningsmötet, exempelvis ärenden som löper med parallella tidplaner – 
budgetärenden och ärenden där nationell data/statistik är avgörande för 
ärendets hantering. Sammanfattningsvis är vår bedömning att den nya 
rutinen för ärehanteringsprocessen samt förändrad beredningsprocess 
kommer att svara mot de brister som revisionen påpekat i sin granskning.

Ekonomiska konsekvenser
Att ta fram en ny rutin medför en betydande arbetsinsats, men när rutinen 
väl är färdig kan den förhoppningsvis bidra till en viss effektivisering.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt. 

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.

Utbildningsutskottets förslag till beslut
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande - revisionens granskning av ärendeprocessen, 
handlingsid: Fn 2021.61.
Rapport - Granskning av ärendeprocessen, handlingsid: Fn 2020.3755.
Missiv Ärendeprocessen Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 2020.3754. 
Revisorerna § 55/2020 - Revisorernas granskning av ärendeprocessen i 
kommunstyrelsen och familjenämnden, handlingsid: Fn 2020.3753.
Fnuu § 2/2021, handlingsid: Fn 2021.173

Tidigare behandling
Fnuu § 2/2021, handlingsid: Fn 2021.173.

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar föreslå familjenämnden att 
svara revisionen enligt förvaltningens förslag till yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2021

Justerandes sign

§ 6 forts.

_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
Kommunstyrelsen för kännedom.
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MISSIV
Revisorerna

Till:
Kommunstyrelsen 
Familjenämnden
Kultur- och fritidsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Uppföljning av granskningar genomförda 2018

På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida de rekommendationer 
som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar som genomfördes 2018 har haft någon effekt. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, familjenämnden och vård- och 
omsorgsnämnden till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen avseende kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata 
utförare. Vi bedömer även att kultur- och fritidsnämnden till viss del har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll. 

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett antal 
rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas arbetsmiljö fortfarande inte har 
åtgärdats. Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens hantering av projekt 
finansierade av EU-medel.

Revisorerna behandlade bifogad revisionsrapport vid sitt sammanträde 2020-01-19 och beslutade att 
översända rapporten till kommunstyrelsen, familjenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens 
och nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av yttrandena ska framgå 
vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med anledning av de bedömningar och 
rekommendationer som redovisas i rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara 
genomförda. Yttrandet skickas till revisorernas sekreterare Olof Hammar, olof.hammar@tomelilla.se.

2020-01-19

Ulla-Christina Lindberg
Ordförande revisorerna 
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Bakgrund

Revisorerna i Tomelilla kommun avser granska huruvida de 
rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda 
granskningar som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Vidare 
avser revisorerna granska huruvida direkta brister som noterats i 
samband med granskningarna har åtgärdats.

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om de fyra granskningarna 
har haft någon effekt och huruvida den granskade nämnden har 
vidtagit några åtgärder med anledning av de brister som iakttagits.

Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:

- Har nämnden åtgärdat iakttagna brister?

- Har nämnden varit lyhörda till de rekommendationer som har 
framförts?

- Har nämnden fullföljt de åtgärder som beskrivs i deras yttrande?

Granskningen avser följande granskningar som genomfördes 2018: 

- Granskning av kommunens styrning och uppföljning av 
verksamheter som bedrivs av privata utförare

- Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade 
av EU-medel

- Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll

- Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Revisionskriterier 
Uppföljningen utgår från de bedömningar och rekommendationer som 
lämnades i respektive granskningsrapport samt utifrån de missiv som 
ansvarig nämnd lämnade som svar till revisionen efter det att 
granskningen kommunicerats. 

Metod
De fyra för uppföljningen aktuella granskningsrapporterna med 
tillhörande missiv samt nämndernas svar på respektive granskning har 
granskats. Utifrån detta underlag har ett antal frågor upprättats. 
Ansvariga tjänstepersoner har ombetts att besvara ett antal frågor 
rörande vilka åtgärder som vidtagits. Inom ramen för uppföljningen har 
vissa parallella kontroller av lämnade uppgifter genomförts.

Bakgrund, syfte och metod
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Bedömningar från granskningen 2018
- Kommunstyrelsen och nämndernas styrning och uppföljning över 

verksamheter som bedrivs av annan än kommunen fungerar i olika grad.
- Kommunstyrelsen visar på flest brister vad gäller styrning och 

uppföljning. Denna bedömning grundas på att avtalen med de privata 
utförarna dels inte reglerar hur kommunstyrelsen ska styra och följa upp 
den avtalade verksamheten dels att avtalen inte säkrar allmänhetens 
insyn i verksamheten. 

- Vidare har det inte skett någon uppföljning av verksamheterna, förutom 
avseende städbolaget.

- Vi anser att det är en brist att varken kommunstyrelsen eller 
familjenämnden har utarbetat en plan enlig kommunfullmäktiges 
program.

- Vidare anser vi att såväl kommunstyrelsen som nämnderna bör inför 
upprättandet av den årliga planen genomföra en riskanalys av de 
verksamheter som har lämnats över till privata utförare. Riskanalysen 
bör omfatta en bedömning av vilka risker som finns inom verksamheten 
och vilka konsekvenser som kan inträffa med anledning av riskerna.

- Vidare bedömer vi att det enbart är vård- och omsorgsnämnden som har 
ett system för att utöva tillsyn samt ett arbetssätt som säkerställer att 
verksamheten uppfyller de kvalitetskrav som finns för verksamheten. Det 
är enligt oss en brist att liknande system och arbetssätt inte finns för 
övriga verksamheter. 

- Det anses vara en brist att det saknas kommunövergripande 
dokumenterade rutiner för klagomålshantering.

- Vård- och omsorgsnämnden har upprättat en egen rutin och blankett för 
klagomål och synpunkter. Rutinen behöver dock uppdateras då den inte 
stämmer överens med den befintliga blanketten, samt att adressen som 
hänvisar till hemsidan inte längre än tillgänglig.

- Vidare anser vi att det finns brister i återrapporteringen till 
kommunstyrelsen och nämnderna.

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Rekommendationer från granskningen 2018
Kommunstyrelsen och familjenämnden rekommenderas att 
säkerställa att: 

- att en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet ska följas upp utarbetas

- att det genomförs tillräckliga uppföljningar av kvaliteten av 
utförarens tjänst

- att det sker en tillräcklig återrapportering avseende privata 
utförare

Därutöver rekommenderas kommunstyrelsen att: 

- säkerställa att framtida avtal garanterar möjligheten till 
insyn, styrning och uppföljning
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Kommunstyrelsens svar till revisionen (beslut daterat 2018-09-26, § 152)
- Det program som antogs i kommunfullmäktige avseende privata utförare 

började gälla den 1 april 2017, endast avtal som tecknats efter den 1 april 
omfattas av programmet. Avtal som ingåtts tidigare ska så långt det är möjligt 
följas upp enligt programmets intensioner. Av de i rapporten granskade 
avtalen är det endast ett, skolskjuts för särskoleelever, som börjat gälla efter 
april 2017.

- Vård och omsorgsnämnden arbete med privata utförare lyfts fram som ett 
vägledande exempel på hur övriga nämnder kan lägga upp en struktur för 
uppföljning och återrapportering. Förvaltningen instämmer i bedömningen och 
kommer att arbeta för att implementera vård och omsorgsnämndens rutin i 
övriga nämnder och styrelsen i enlighet med programmet för uppföljning av 
privata utförare och därmed följa antagna relevanta styrdokument och riktlinjer 
för upphandling och uppföljning.

- Det innebär att respektive nämnd och styrelse ska:

- Utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska 
följas upp

- Genomföra tillräckliga uppföljningar av kvaliteten av utförarens tjänst

- Säkerställa att tillräcklig återrapportering avseende privata utförare görs till 
respektive nämnd och styrelse

- Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att framtida avtal 
garanterar möjlighet till insyn, styrning och uppföljning. Detta ska göras genom 
att fastställa en övergripande årlig plan för granskningar av verksamhet i privat 
regi samt i övrigt följa gällande styrdokument för uppföljning av privata utförare 
och upphandlingar.

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Familjenämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 2018-06-20, § 70)
- Individ- och familjeverksamheten har ingen verksamhet 

som bedrivs av privata utförare och därmed inget behov 
av en plan för uppföljning i nuläget. I det fall någon 
verksamhet framöver skulle bedrivas av privat utförare 
skall de rekommendationer som utarbetats i rapporten 
beaktas och följas.

Vård- och omsorgsnämndens svar till revisionen
Vård- och omsorgsnämnden har inte inkommit med svar till 
revisionen. Däremot hanterades granskningen av 
nämnden 2018-05-31, § 60. 
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Vad visar uppföljningen?
- Vård- och omsorgsnämnden: Enligt kvalitetschefen inom stöd 

och omsorg förbinder sig de privata utförarna i avtalet att lämna 
de uppgifter som kommunen efterfrågar. Utföraren ska biträda 
beställaren vid uppföljning och utvärdering av verksamheten. För 
insyn i verksamheten har beställaren rätt att göra oanmälda 
besök i verksamheten. I avtalet beskrivs även åtgärdsplaner, 
sanktionsmöjligheter samt på vilka grunder avtalet kan hävas.

- Årligen, senast den siste mars, ska en verksamhetsberättelse 
lämnas till vård- och omsorgsnämnden där det framgår hur de 
privata utförarnas arbete med att säkra verksamhetens kvalitet 
löpt under året samt vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat 
som uppnåtts. En halvårsrapport lämnas senast den 20 juli. 

- Utifrån fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 
beslutar vård- och omsorgsnämnden om en årlig plan för 
uppföljning. Resultatet redovisas för nämnden. Klagomål och 
händelserapportering från samtliga verksamheter rapporteras till 
nämnden per tertial. 

- Vidare redovisas resultaten av den nationella 
brukarundersökningen för nämnden. 

- I de övergripande nämndsmålen omfattas enligt uppgift både 
egen regi och entreprenad och måluppfyllelsen redovisas årligen 
till nämnden. 

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Fort. vad visar uppföljningen?
- Uppföljning i de individuella ärenden görs av vård och 

omsorgs biståndshandläggare som återkopplar resultaten till 
ansvarig utförare. 

- Det finns enligt kvalitetschefen inte en särskild mall för 
riskanalys av de verksamheter som lämnats över till privata 
utförare som används inför upprättande av den årliga 
uppföljningsplanen. Kvalitetschefen uppger däremot att 
resultat från brukarundersökningen och från uppföljningar, 
synpunkter och händelserapportering ligger till grund för den 
årliga uppföljningsplanen. Vidare uppges bruttorisklistan till 
internkontrollen i flera delar även tjäna som riskanalys för 
verksamheter på entreprenad. 

- Vård- och omsorgsnämndens rutin för hantering av 
synpunkter och klagomål uppdaterades 2019-04-23. Av 
rutinen framgår att brukare med e-legitimation kan lämna 
synpunkter på hemsidan och i annat fall via stöd och omsorgs 
synpunktsbroschyr. 
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Vad visar uppföljningen?
- Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige antog den 4 maj 2020, §

62, ett nytt program för uppföljning av privata utförare. 

- En riskanalys kopplad till städavtalet har inte framarbetats, men 
sedan Coronapandemin startade våren 2020 har enligt uppgift 
ledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
avstämningar varje vecka och vid dessa har leverantörens 
utökade städning av lokalerna bedömts. 

- Av de verksamheter som utförs av privata utförare inom Tomelilla 
kommun har kommunstyrelsen endast ansvar för 
städverksamheten. Det har enligt uppgift inte utarbetats en årlig 
plan för när och på vilket sätt avtalet avseende städning och 
städverksamheten ska följas upp.

- Däremot följs avtalet avseende städning enligt uppgift upp flera 
gånger per år. Dels på övergripande nivå genom ekonomichefen. 
Ekonomichefens uppföljning avseende ekonomi och 
kostnadsutfall sker löpande men inte i form av särredovisning till 
kommunstyrelsen. Dels sker uppföljning på enhetsnivå, till 
exempel mellan städbolaget och en förskola.

- En kommunövergripande rutin för hantering av synpunkter och 
klagomål har tagits fram och började gälla den 15 januari 2020. 

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare

Fort. vad visar uppföljningen?
- Familjenämnden: Familjenämnden har framarbetat en plan 

för hur avtalen gällande skolskjuts ska granskas (FN 2020-
02-28, § 24). 

- Familjenämnden genomför inte en riskanalys av de 
verksamheter som lämnats över till privata utförare inför 
upprättande av den årliga planen. Familjenämnden hanterar 
enligt uppgift eventuella risker genom de krav som ställs i 
samband med upphandlingen och den uppföljning som 
genomförs med utföraren. 

- En sammantagen bedömning utifrån planens 
uppföljningsområden återrapporteras till familjenämnden. 
Uppföljningen sker dels via formulär som utföraren fyller i, 
vilket följs av möte med utföraren tre gånger per år. 

- Utöver denna formaliserade uppföljning har 
skolskjutssamordnaren dagliga kontakter med utföraren. 
Samordnaren, som arbetar 75 %, har i huvudsaklig 
arbetsuppgift att kontrollera, beställa och föra dialog med 
skolskjutsutföraren.

- Familjenämndens uppföljning av privata utförare skickas till 
kommunstyrelsen för information. 
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder till viss del har vidtagits utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen.

- Ett nytt program för uppföljning av privata utförare som syftar till att reglera uppföljning av verksamheten som bedrivs i extern 
regi samt att säkerställa insyn i verksamheten har tagits fram och antagits av fullmäktige. Vidare har kommunövergripande 
dokumenterade rutiner för klagomålshantering framarbetats under 2020. 

- Däremot har kommunstyrelsen inte utarbetat en plan för när och på vilket sätt städavtalet ska följas upp, vilket inte är i linje med 
fullmäktiges program. Vidare har en riskanalys kopplat till städavtalet inte genomförts. Uppföljning av avtalet uppges dock ske 
löpande både på övergripande och på enhetsnivå. Vi kan även konstatera att återrapportering till kommunstyrelsen avseende 
avtalsuppföljning löpande sker avseende ekonomi och kostnadsutfall, men inte i form av särredovisning. 

- Familjenämnden har framarbetat en plan för hur avtalen gällande skolskjuts ska granskas. Däremot genomför nämnden inte en 
riskanalys inför upprättande av planen. Verksamheten följs upp tre gånger per år genom formulär och möten med utföraren. En 
sammantagen bedömning utifrån genomförd granskning återrapporteras till familjenämnden.

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar om en årlig plan för uppföljning av privata utförare, i linje med fullmäktiges program. 
Avseende upprättande av riskanalys kan vi konstatera att resultat från brukarundersökning, händelserapportering m.m. ligger till
grund för uppföljningsplanen. Årligen lämnas en verksamhetsberättelse till nämnden avseende de privata utförarnas 
kvalitetsarbete och förbättringsåtgärder. Slutligen har vård- och omsorgsnämnden under 2019 uppdaterat den nämndspecifika 
rutinen för hantering av synpunkter och klagomål.  

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som 
bedrivs av privata utförare
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Bedömningar från granskningen 2018
- Det är positivt att kommunstyrelsen har tagit fram kommunala strategier 

och policys för kommunens EU-arbete. Strategierna, som antogs i maj 
2014, används visserligen som en övergripande strategi för kommunens 
arbete med EU-projekt och EU-finansiering men det är en brist att 
strategierna inte är allmänt kända bland alla projektägare och tjänstemän 
som är involverade i EU-projekt. 

- Vi menar att strategierna bör få större betydelse i arbetet, och om det 
behövs uppdateras för att kunna fylla rollen som styrande dokument.

- Vi menar att det i dagsläget sker ett gediget och strukturerat arbete kring 
att fånga upp aktuella projektidéer för EU-finansiering samt att stötta 
projektägare som driver EU-projekt. De EU-projekt som bedrivs av 
kommunstyrelsen bedöms genomsyras av långsiktiga visioner och gå i 
linje både med kommunens utvecklingsmål och EU:s mål inför 2020.

- Vi bedömer att organisationen kring hantering av EU-finansiering i 
huvudsak fungerar bra. Ett mer ändamålsenligt stöd gällande 
projektekonomin hade dock kunnat avlasta projektägarna, vilka i 
dagsläget själva får lägga en betydande andel av sin tid på frågor 
rörande ekonomi och administration.

- Det sker kontinuerligt utbildningar som ökar EU-kompetensen bland 
anställda i kommunen, vilket går i linje med de kommunala målen och 
riktlinjerna inom ramen för EU-strategin. 

- Med hjälp av Europa Direkt-kontoret och Leader-kontoret samt EU-
samordnarens stöd bedömer vi att målsättningen uppnås vad gäller att 
öka förutsättningar för kommunerna i sydöstra Skåne, däribland 
Tomelilla kommun, att bedriva ett effektivt och framgångsrikt arbete kring 
EU-projektutveckling. 

- Vi har i granskningen konstaterat att sammanställningen från 
ekonomiavdelningen lämnar en del frågor obesvarade eftersom den inte 
stämmer överens med den redovisning över pågående EU-projekt som 
tillhandahållits av EU-samordnaren. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel

Rekommendationer från granskningen 2018
Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

- Säkerställa att det finns ett ekonomistöd för projektägare

- Ta fram en tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter 
kontra utgifter

- Särredovisa kommunens EU-bidrag för samtliga EU-projekt

Fort. bedömningar från granskningen 2018
- Kommunstyrelsen bör därmed säkerställa att redovisningen av externa 

medel håller en tillräcklig kvalitet och att utdrag och ekonomirapporter 
kan genereras utan alltför mycket handpåläggning.

- Enligt strategidokumentet för SÖSK-kommunerna uppmuntras 
kommunerna att inarbeta rutiner för att särredovisa samtliga EU-stöd. 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte följer strategidokumentets 
rekommendation avseende särredovisning, med utgångspunkt i de 
dokument vi har mottagit från ekonomiavdelningen.

- Vår sammanfattande bedömning är att det finns en tämligen 
välfungerande organisation vad gäller kommunstyrelsens hantering av 
EU-finansiering och ett bra stöd för tjänstemännen i form av EU-
samordnaren och utvecklingsavdelningen.

- Vi bedömer däremot att det saknas resurser för ekonomistöd till 
projektägarna samt att kommunstyrelsen inte har ett systematiskt 
arbetssätt för analys av sammanlagda kostnader för administration av 
EU-ansökningar kontra intäkter i form av EU-bidrag. 

- Vidare ser vi brister i uppföljning av de resurser som kommunen avsatt i 
relation till projektens effekt.

41



10

Document Classification: KPMG Public

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Kommunstyrelsens svar till revisionen 
(beslut daterat 2019-02-27, § 18)
- En förstärkning av ekonomiavdelningen ska göras under våren 2019. 

Syftet är att centralisera den förvaltningsövergripande administrationen. 
En av de arbetsuppgifterna som är prioriterad är projektekonomi. En tjänst 
som kvalificerad redovisningsekonom håller på att rekryteras. 
Sammantaget kommer den planerade förstärkningen säkerställa att det 
finns ekonomistöd för projektägarna samtidigt som strukturen för 
redovisningen av både EU-projekt och andra externt finansierade projekt 
förbättras.

- På uppdrag av kommunstyrelses arbetsutskott ska förvaltningen under 
kvartal 1 2019 lämna en långsikt plan för vilka sorters projektansökningar 
som planeras och redogöra för hur kvaliteten kan förbättras.

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Fort. vad visar uppföljningen? 
- Enligt uppgift särredovisas samtliga EU-bidrag genom 

särskild projektredovisning. Ett av kraven vid rekvisition av 
bidrag är att alla kostnader och intäkter ska särredovisas 
och en huvudbok ska alltid skickas in där det framgår att så 
skett. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 27 mars 2019 ta 
del av en plan för vilka sorters projektansökningar som 
planeras, med efterföljande diskussion om aktuella EU-
projekt och hur kommunen kan beviljas utökat stöd. 

Vad visar uppföljningen?

- Kommunfullmäktige antog den 31 mars 2014, § 46, en EU-strategi för 
sydöstra Skåne. Strategin gällde för åren 2014-2020. Tjänstemän inom 
Tomelilla kommun har bjudits in till flertalet utbildningar och seminarier 
som arrangeras av Europa Direkt Sydskåne angående EU-projekt och 
andra EU-relaterade ärenden.

- Enligt uppgift har kommunstyrelsen säkerställt ett ekonomistöd för 
projektägare genom att en ekonom har utsetts till projektekonom. 
Ekonomen hanterar den ekonomiska redovisningen gentemot 
Tillväxtverket och Länsstyrelsen i samverkan med projektägaren. 
Därutöver har en projektassistent utsetts för att hantera praktiska 
frågor som exempelvis att föra mötesanteckningar, sammanställa 
projektdeltagarnas tidredovisningar och andra typer av underlag som 
krävs vid rekvisitioner av bidragen.

- De timmar som projektägare och projektdeltagare (inklusive 
ekonomistöd) genomför i respektive projekt redovisas oftast via 
tidrapporter som medfinansiering alternativt att en bedömning görs från 
början om procentuell andel av tjänst som ska belasta projektet. I 
samband med uppstart av ett externfinansierat projekt sker möten med 
exempelvis Tillväxtverket, Länsstyrelsen eller annan finansiär där 
mallar och redovisningskraven diskuteras. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder i huvudsak har vidtagits utifrån  
rekommendationerna i den tidigare granskningen.

- Vi kan konstatera att en projektekonom och en projektassistent har utsetts i syfte 
att säkerställa ekonomistöd och avlastning avseende det administrativa arbetet för 
projektägare. 

- Av de underlag vi tagit del av inom ramen för uppföljningsgranskningen kan vi 
konstatera att kommunens EU-bidrag särredovisas. 

- Enligt uppgift har en tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter 
kontra utgifter framarbetats. Utöver särredovisningen av EU-bidragen har vi 
däremot inte kunnat verifiera detta. 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel
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Bedömningar från granskningen 2018
- Vi kan konstatera att det saknas en samlad strategi för kultur- och 

fritidsnämndens uppdrag. 

- Verksamhetsplanerna som upprättas ute i verksamheten tar inte 
nämnden del av och de kan därmed inte följa upp om 
verksamheten bidrar till måluppfyllelsen.

- Att förvaltning tar fram en gemensam plan kan bidra till en 
helhetsbild över kommunens utmaningar och prioriteringar och 
det anser vi vara positivt. Det bidrar dock även till ytterligare ett 
styrmedel över i detta fall en verksamhet som redan har en otydlig 
styrning då nämnden saknar egna strategier för verksamheten.

- Vad gäller andelen driftsbidrag i relation till nämndens intäkter bör 
nämnden göra en analys av vilka konsekvenser det medför om 
nämnden inte kan inbringa externa medel för att genomföra sina 
projekt.

- Som tidigare nämnt skulle en bättre styrning av verksamheten 
bidra till en förbättrad uppföljning. Vi finner inte att det är tillräckligt 
att nämnden till största del följer upp ekonomin.

- Vi ser det som positivt att nämnden följer upp nyckeltal för 
verksamheten. Det saknas dock ett målvärde för nyckeltalen och 
nyckeltalen saknar en grund att stå på, såsom en beslutad plan 
som anger vad som ska uppnås och varför dessa nyckeltal ska 
följas upp.

- Vi finner det positivt att riskanalysen består av ett tiotal risker som 
har identifierats men ställer oss frågande till om den är tillräckligt 
omfattande för att täcka in alla risker i verksamheten.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Fort. bedömningar från granskningen 2018 
- Vår bedömning är att kontrollmomenten i 

internkontrollplanerna även i större utsträckning kan utgå från 
ett medborgarperspektiv. Detta skulle kunna medföra att fler 
risker knutna till verksamheten, t.ex. brukarnas tillgång till 
service och servicenivån skulle ingå i internkontrollplanen 
eftersom dessa inte täcks av mål eller en verksamhetsplan.

- Vi ställer oss också frågande till varför nämnden fattar beslut 
om nya kontrollmoment fastän kontrollmomenten enbart har 
kontrollerats vid ett tillfälle när det ska kontrolleras två gånger 
per år.

- Sammanfattningsvis är vår bedömning att kultur- och 
fritidsnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig styrning, 
ledning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten. 

- Vår bedömning grundar sig på att det saknas ett styrsystem 
som följer organisationens struktur. Det finns ett glapp vad 
gäller styrningen mellan vad kommunfullmäktige har fastställt 
och verksamheternas verksamhetsplaner.

- Nämndens internkontrollarbete kan förbättras genom att risk-
och väsentlighetsanalysen blir mer heltäckande samt att 
dokumentationen vid kontrollerna utvecklas att innehålla 
resultatet av kontrollerna och inte enbart en bedömning om 
rutinen är fungerande eller inte. 

- Eftersom nämnden i enlighet med kommunallagen är ytterst 
ansvariga för den interna kontrollen bör de, för att kunna göra 
en bedömning, säkerställa att de får ta del av hur kontroller 
har genomförts och resultatet därav.
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Kultur- och fritidsnämndens svar till revisionen 
(beslut daterat 2019-02-26, § 10)
- En arbetsgrupp bestående av såväl förtroendevalda som 

tjänstemän kommer tillsättas för att utarbeta dels en fritidsplan 
under 2019 och dels en kulturplan under 2020

- Kultur- och fritidschefens övergripande verksamhetsplan kommer 
framöver utarbetas med de enskilda verksamheternas planer som 
grund. För de verksamheter som saknar verksamhetsplan, t ex 
kommunens fritidsgårdar, kommer sådan upprättas.

- Kultur- och fritidsnämnden kommer framöver alltid i sina beslut 
ange datum för återrapportering när uppdrag ges till 
verksamheten.

- Verksamheterna som bedrivs med externa driftsbidrag är utökade 
aktiviteter och som är tidsbegränsade. Om dessa externa 
driftsbidrag inte beviljas längre så måste aktiviteterna läggas ner 
alternativt erhålla budgettillskott till verksamheten.

- Avrapporteringen av genomförd intern kontroll kommer från och 
med 2019 även omfatta redovisning av hur kontrollerna 
genomförts samt resultatet. Avrapportering kommer ske till 
nämnden löpande i de fall kontroller utförs vid mer än ett tillfälle 
under året. Dokumentationen av utförda kontroller kommer 
förbättras och arkiveras gemensamt för samtliga kontrollmoment 
antingen digitalt eller i en pärm.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Rekommendationer från granskningen 2018
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderas att: 

- Upprätta en strategi och/eller plan för kultur- och 
fritidsverksamheten, som därefter ligger till grund för övriga 
planer

- Ta del av verksamhetsplanerna som upprättas av 
verksamheterna

- Stärka uppföljningen av verksamheten

- Analysera driftsbidragens påverkan på verksamheten och 
konsekvenserna om dessa inte skulle finnas att tillgå

- Utveckla kontrollrapporterna att även omfatta hur kontrollerna 
har genomförts och resultatet
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Vad visar uppföljningen?
- Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om en kultur- och 

fritidsplan för 2021 2020-12-15, § 67. 
- Kultur- och fritidsplanen för 2021 har enligt uppgift inte 

framarbetats med de enskilda verksamheternas planer som 
grund. Tomelilla kommun utgår istället ifrån en modell där 
tjänstemännen tar fram en övergripande verksamhetsplan för 
kultur- och fritidsverksamheten och sedan kommuniceras 
verksamhetsplanen ned i verksamheterna. Verksamheterna 
upprättar vid behov egna verksamhetsplaner som bygger på den 
övergripande och kan föra in sina mål utöver nämndsmålen.

- Enligt uppgift finns det dock inget krav på att enskilda 
verksamheter ska framarbeta egna verksamhetsplaner. Om 
verksamhetsspecifika verksamhetsplaner däremot utarbetas 
skickas de för information till kultur- och fritidsnämnden. 

- I missivet framgick att kultur- och fritidsnämnden framöver skulle 
ange datum för återrapportering i sina beslut när uppdrag ges till 
verksamheten. Inom ramen för uppföljningsgranskningen har vi 
tagit del av ett nämndsbeslut då uppdrag gavs till verksamheten 
där datum för återrapportering framgick. 

- En analys av driftbidragens påverkan på verksamheten och 
konsekvenserna av dessa har inte genomförts. 
Verksamhetschefen uppger att eftersom myndigheters 
ekonomiska vilja och förmåga att ge bidrag styrs av riksdagens 
beslutsfattande måste kommunens aktiviteter som är beroende 
av dessa bidrag ses som plustjänster för medborgarna.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll

Fort. vad visar uppföljningen?
- Verksamhetschefen uppger att uppföljningen av nämndsmål 

genomförs i samband med tertialboksluten. 
- Målvärden har inte utarbetats till de nyckeltal som nämnden 

följer upp 2020. 
- I samband med framtagandet av risk- och väsentlighetsanalyser, 

inom ramen för det interna kontrollarbetet, samlas alla 
enhetschefer för att gå igenom analysen tillsammans. 

- Verksamhetschefen uppger att kontrollmomenten i 
internkontrollplanerna utgår ifrån ett medborgarperspektiv. 
Exempelvis sker kontroll av belastningsregister för att 
säkerställa en trygg verksamhet för barn och ungdomar. Vidare 
uppger förvaltningschefen att även riskområdet kring diarieföring 
handlar om medborgarna bäst eftersom det är en rättighet att 
kunna ta del av offentliga handlingar. 

- Av den interna kontrollplanen för 2020 framgår att 
kontrollmomenten ska genomföras en gång per år. Nämnden 
har enligt uppgift inte beslutat att kontrollmomenten ska 
redovisas två gånger per år.

- Den interna kontrollrapporten för 2020 omfattar en kortfattad 
redovisning av hur kontrollerna genomförts samt resultatet av 
kontrollerna. Detta utifrån mallen som ekonomiavdelningen 
framarbetat. 
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Vår bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder till viss del har vidtagits utifrån rekommendationerna i den tidigare 
granskningen.

- Vi kan konstatera att det under 2020 har upprättats en kultur- och fritidsplan för 2021 med en samlad strategi för 
kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Utifrån den övergripande planen upprättar verksamheterna egna 
verksamhetsplaner, som skickas till kultur- och fritidsnämnden för information. Det finns dock inget krav på att 
verksamhetsspecifika planer ska upprättas. 

- Verksamhetsmålen följs upp i samband med tertialboksluten, däremot har målvärden inte utarbetats till de 
nyckeltal som nämnden följer upp för 2020. 

- Vi kan konstatera att nämnden inte genomför en analys kring driftbidragens påverkan på verksamheten och 
eventuella konsekvenser av om nämnden inte kan inbringa externa medel för att genomföra sina projekt. 

- Vi gör bedömningen att den interna kontrollraporten kortfattat innehåller information kring hur kontrollerna 
genomförts samt resultatet av kontrollerna. 

- Slutligen bedömer vi att kontrollmomenten i kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2020 i huvudsak 
utgår ifrån ett medborgarperspektiv. 

Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll
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Bedömningar från granskningen 2018
- Vår sammanfattande bedömning är att ändamålsenligheten och 

regelöverensstämmelsen i såväl familjenämndens som 
kommunstyrelsens systematiska arbetsmiljöarbete är bristfällig.

- Vi grundar vår bedömning på att varken kommunstyrelsen eller 
familjenämnden lyft den årliga revisionen av SAM (systematiskt 
arbetsmiljöarbete) för 2017 i enlighet med fastställd rutin. 

- Därtill kan vi se brister och variationer i arbetsmiljöarbetet på 
enhetsnivå samtidigt som vi också kan konstatera att uppföljningar 
och systematik i arbetsmiljöarbetet saknas. 

- Vår bedömning är att arbetsmiljöarbetet inom familjenämnden 
omgående bör ses över. 

- Vid sidan av granskningens fokus har det även framkommit 
uppgifter om att vissa elever på Kastanjeskolan inte får 
undervisning i alla ämnen, vilket vi bedömer som allvarligt.

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Rekommendationer från granskningen 2018
Familjenämnden rekommenderas att: 

- Omgående säkerställa att samtliga elever får sin undervisningstid 
tillgodosedd i samtliga ämnen i enlighet med skollagen, i undantag 
av de fall det finns särskilda beslut om anpassad studiegång

- Vidta åtgärder för att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på 
samtliga skolor. Häri bland annat säkerställa att samtliga enheter 
arbetar enligt samma rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet

- Systematiskt genomföra uppföljningar av arbetsmiljön samt hålla 
sig uppdaterade om arbetsmiljöläget på skolorna

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

- Säkerställa att rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
efterlevs och att uppföljning och återrapportering sker enligt plan
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Familjenämndens och kommunstyrelsens svar till revisionen 
(beslut daterat 2018-12-19, FN § 118, och 2018-12-19, KS § 215)
- Tomelilla kommunförvaltning jobbar med arbetsmiljöfrågor 

kontinuerligt under hela året.

- Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer det 
under november och december att genomföras två 
medarbetarundersökningar för att förebygga ohälsa och 
säkerställa en god arbetsmiljö. En riktas till förvaltningens chefer 
med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö. 

- Därutöver genomförs en medarbetarenkät för samtliga 
tillsvidareanställda samt visstidsanställda med pågående 
månadsanställning om minst sex månader. 

- Dessa två enkäter kommer att ligga till grund för det framtida 
arbetsmiljöarbetet samt material för analyser om riktade insatser.

- Handlingsplaner kommer att utarbetas där respektive chef i 
samverkan får vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- En översyn av fördelning av arbetsmiljöuppgifter pågår. En ny 
fördelning är under framtagande. 

- Under första delen av 2019 kommer den nya fördelningen och 
dokumentation därav att genomföras för samtliga chefer i 
Tomelilla kommunförvaltning. 

- Arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
uppdateras och kommer att implementeras samtidigt som den nya 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomlyses.

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Fort. familjenämndens och kommunstyrelsens svar till 
revisionen 
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska uppdateras. Samtliga 

rutiner, riktlinjer och arbetsmiljöpolicy samt arbetsmetoden för 
att skapa ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är 
under översyn.

- Föregående års arbetsmiljöarbete sammanställs i SAM-
revision. SAM-revision redovisas tillsammans med 
handlingsplan i KSAU. Handlingsplan för nästkommande år 
redovisas och beslutas därefter i kommunstyrelsen.

- Under första kvartalet av 2019 kommer en arbetsmiljöutbildning 
att genomföras för nya chefer eller de chefer som upplever sig 
behöver fylla på sina arbetsmiljökunskaper. HR-avdelningen tar 
fram ett utbildningsmaterial som utgår från Sunt arbetsliv. 
Utbildningsmaterialet ska också kunna användas för att utbilda 
skyddsombud.
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Vad visar uppföljningen?
- En arbetsmiljöpolicy har framarbetats för Tomelilla kommunförvaltning, 

beslutad av kommunstyrelsen 2018-11-14. 

- Två övergripande mål för organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 
har framarbetats för 2019. Mål 1 avser starkt psykiskt påfrestande 
arbete. Kopplat till mål 1 ska en rutin för att hantera krävande situationer 
i kontakt med exempelvis brukare och medborgare finnas i samtliga 
verksamheter, med förankring i respektive enhet. Mål 2 avser kunskap 
om var och hur kränkande särbehandling anmäls. I nästkommande 
förvaltningsövergripande medarbetarundersökning ska samtliga 
respondenter veta var och hur kränkande särbehandling anmäls.

- En SAM-rapport med underlag från 2019 års SAM-checklistor har 
framarbetats. Vidare har en övergripande handlingsplan för årlig 
uppföljning av SAM utarbetats för 2020. 

- SAM-checklistorna utgör ett stöd för cheferna att planera och följa upp 
aktiviteter samt att identifiera utvecklingsbehov inom respektive enhet. 
Syftet med checklistorna är att ge en översiktlig bild av 
arbetsmiljöarbetet. Utöver att utgöra ett löpande stöd i det vardagliga 
arbetsmiljöarbetet utgör SAM-checklistorna även ett 
uppföljningsmaterial. 

- Inför den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
överlämnar respektive chef handlingsplanen för sin enhet till 
verksamhetschef. Verksamhetschef och skyddsombud arbetar 
tillsammans fram en verksamhetsövergripande SAM-rapport som därpå 
presenteras i LOSAM (lokal samverkansgrupp). HR-avdelningen 
sammanställer det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningsnivå 
utifrån verksamheternas rapporter och utformar en handlingsplan med 
redovisning i CESAM (central samverkansgrupp) samt för beslut i 
KSAU/kommunstyrelsen. 

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö

Fort. vad visar uppföljningen?
- Kommunstyrelsen säkerställer att rutiner för arbetsmiljöarbetet följs upp 

och redovisas genom en årlig presentation av resultaten från 
föregående år samt förvaltningens förslag på handlingsplan. Detta görs 
för personalutskottet (KSAU) och därefter sker en redovisning för 
kommunstyrelsen för fastställande av eventuell handlingsplan. 

- Medarbetarundersökning genomförs vartannat år och administreras av 
HR-avdelningen. En medarbetarenkät genomfördes under hösten 2018. 
Utifrån medarbetarenkätens resultat har en övergripande handlingsplan 
med förslag på åtgärder utarbetats. 

- Under hösten 2018 genomfördes även en chefsenkät gällande 
arbetsmiljö. 

- Under 2019 har workshops avseende organisatorisk och social 
arbetsmiljö genomförts tillsammans med HR. 

- Vidare har en arbetsmiljöutbildning enligt uppgift genomförs. 

- Den nya skolledningen på Kastanjeskolan uppmärksammade att vissa 
elever inte fick undervisning i alla ämnen i samband med att de startade 
sin tjänstgöring på skolan hösten 2018 och lade om organisationen 
avseende de särskilda undervisningsgrupperna. Samtliga 
undervisningsgrupper har efter hösten 2018 alla ämnen enligt timplan. 
Enstaka elever kan ha anpassad studiegång om det fattats särskilt 
beslut om detta. Tidigare upplägg, med annan schemaläggning/innehåll 
för de särskilda undervisningsgrupperna, förekommer ej. 

51



20

Document Classification: KPMG Public

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Vår bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att vissa åtgärder har vidtagits men att ett antal rekommendationer från den tidigare 
granskningen fortfarande inte har åtgärdats. 
- Kommunstyrelsen säkerställer huvudsakligen att rutiner för arbetsmiljöarbetet följs upp och redovisas för respektive 

verksamhet genom att kräva återrapportering avseende resultaten från föregående år samt förvaltningens förslag på 
handlingsplan. 

- Vi kan konstatera att det under 2018 genomfördes både en medarbetarundersökning och en chefsundersökning. Utifrån 
resultatet av medarbetarundersökningen har en övergripande handlingsplan utarbetats. 

- En SAM-rapport med tillhörande handlingsplan har framarbetats för 2019. 
- Vi kan även konstatera att en arbetsmiljöutbildning har genomförts. Av de underlag vi tagit del av framgår dock inte om 

utbildningen hölls för verksamhetens chefer eller när utbildningen genomfördes. 
- Däremot har kommunstyrelsen inte kunnat redogöra för hur arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

uppdaterats sedan den ursprungliga granskningen, huruvida en översyn av fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomförts, 
om åtgärder vidtagits för att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på samtliga skolor eller på vilket sätt kommunstyrelsen 
säkerställer att samtliga enheter arbetar enligt samma rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

- Slutligen gör vi bedömningen att familjenämnden har säkerställt att samtliga elever får sin undervisningstid tillgodosedd i 
samtliga ämnen i enlighet med skollagen. 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Frida Starbrant 
Verksamhetsrevisor 

Granskning angående lärarnas arbetsmiljö
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

Ks § 24 Dnr KS 2021/21

Svar på revisorernas uppföljning av 2018-års 
fördjupade granskningar

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida 
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar 
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del 
har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen 
avseende kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs 
av privata utförare. 

Vidare bedöms att kommunstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder men att ett 
antal rekommendationer från den tidigare granskningen angående lärarnas 
arbetsmiljö fortfarande inte har åtgärdats. Bedömningen är att 
kommunstyrelsen i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen gällande kommunstyrelsens 
hantering av projekt finansierade av EU-medel.

Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, HR-chef Johan 
Lexfors och ekonomichef Elisabeth Wahlström, vill avge följande 
yttrande:

Revisorerna skriver i sin rapport att de konstaterar att en 
arbetsmiljöutbildning har genomförts men att det inte framgår om 
utbildningen hölls för verksamhetens chefer eller när utbildningen 
genomfördes. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

§ 24 forts.

Förvaltningen har genomfört följande utbildningar inom arbetsmiljöområdet. 
Till samtliga utbildningar för chefer så bjuds även verksamhetscheferna in. 
Utbildningar explicit i ledningsgrupper har också genomförts:  

- Chefsdagar; stress och ledarpolicyn, 21-22/9-20. Samtliga 
verksamhetschefer deltog förutom en som var sjuk.

- Ledarakademins arbetsmiljöblock: Riskbedömningar, 13-14/2-20.
- Aktiva åtgärder genomfördes i samtliga ledningsgrupper (där 

verksamhetschef ingår) under höst och vinter 19/20.
- Verkstad med HR. Tema OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) 

och trafiksäkerhetsrutin. Genomfört i samtliga ledningsgrupper. 
- Ledarakademins arbetsmiljöblock: Våra olika roller och 

ansvarsområden, 11/12-19.
- Chefsdag, kränkande särbehandling, 11/10-19.
- Starkt psykiskt påfrestande arbete, 16/5 och 24/5-19.

Vidare skriver revisorerna i sin rapport att kommunstyrelsen inte har kunnat 
redogöra för hur arbetsmetoden för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
uppdaterats sedan den ursprungliga granskningen, huruvida en översyn av 
fördelningen av arbetsmiljöuppgifter genomförts, om åtgärder vidtagits för 
att tillgodose en tillfredsställande arbetsmiljö på samtliga skolor eller på vilket 
sätt kommunstyrelsen säkerställer att samtliga enheter arbetar enligt samma 
rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Förvaltningen håller inte med i revisorernas bedömning. HR-avdelningen har 
varit och informerat kommunstyrelsen i arbetsmiljöfrågor och fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter samt om kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar. 
Dessutom har HR löpande dialoger med kommunstyrelsens arbetsutskott 
(som tillika är personalutskott) i arbetsmiljöfrågor:

- Den 19 juni 2019 var HR tillsammans med Arbetsmiljöverket på 
kommunstyrelsens sammanträde för att informera om 
arbetsmiljöfrågor.

- Den 22 maj 2019 var HR och redovisade och redogjorde för SAM 
2018 för kommunstyrelsen.

- Den 19 december 2018 var HR på kommunstyrelsen för att informera 
om fördelning av arbetsmiljöansvar med mera.

Revisorerna skriver gällande granskningen avseende kommunens styrning 
och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare att 
”kommunstyrelsen inte utarbetat en plan för när och på vilket sätt städavtalet 
ska följas upp, vilket inte är i linje med fullmäktiges program”.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

§ 24 forts.

Det stämmer att det inte har gjorts någon ytterligare plan för uppföljning 
utöver den mycket tydliga plan som redan finns i avtalet med entreprenören: 

”Tomelilla kommun och städbolaget (Lassila Tikanoja Service AB) ska 
genomföra månadsvisa samverkansmöten. Detta för att undvika att 
konflikter uppkommer och för att skapa goda förbindelser och en bra 
kommunikation mellan parterna. Dessutom kan avvikelser och fel bättre 
åtgärdas för att möta kommunens förväntade kvalitet. Planering av dessa 
möten tillsammans med antagandet av agenda fastställs i samråd mellan 
kommunen och städföretaget.”

Uppföljningsplanen innebär att följande punkter ska tas upp på 
samverkansmötet:

 Nulägesanalys och Status
 Uppföljning Checklista ska-krav
 Tomelilla kommuns upplevelse av samarbetet
 Städföretagets upplevelse av samarbetet
 Genomgång av rapport från kvalitetskontroll
 Behov inom uppdraget (tillägg och avdrag diskuteras)

Vidare vad gäller uppföljning ska leverantören enligt avtalet kalenderårsvis 
senast den 31 januari påföljande år utan anmodan lämna statistik till 
beställaren avseende följande:

 Avvikelser vid utförda kvalitetskontroller
 Under året debiterade tjänster
 Personalomsättning
 Reklamationer
 Sjukfrånvaro

Tomelilla kommun kan också enligt avtalet, om särskilda skäl föreligger, 
begära statistik enligt ovan vid annan tidpunkt under året. Städföretaget har 
även löpande under året avstämning med verksamheterna med motsvarande 
punkter som finns på samverkansmötet enligt ovan. Mötena protokollförs.

Vidare konstaterar revisorerna att ”en riskanalys kopplat till städavtalet inte 
genomförts. Uppföljning av avtalet uppges dock ske löpande både på 
övergripande och på enhetsnivå. Vi kan även konstatera att återrapportering 
till kommunstyrelsen avseende avtalsuppföljning löpande sker avseende 
ekonomi och kostnadsutfall, men inte i form av särredovisning.” 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

§ 24 forts.

Detta stämmer och kommer att åtgärdas med att en rapport ges till 
kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Vi vill dock poängtera 
att flera riskanalyser har genomförts i samband med pandemin. Detta har lett 
till en allmän höjning av städfrekvensen och ytterligare städning av specifika 
ytor såsom dörrhandtag och trappräcken.

Gällande granskningen avseende kommunstyrelsens hantering av projekt 
finansierade av EU-medel skriver revisorerna att ”enligt uppgift har en 
tydligare struktur för redovisning av EU-projektens intäkter kontra utgifter 
framarbetats. Utöver särredovisningen av EU-bidragen har vi däremot inte 
kunnat verifiera detta.” 

Vi anser att kommunstyrelsens hantering av EU-projekt fungerar bra. I 
samband med uppstart av nya EU-projekt har ansvarig myndighet, oftast 
länsstyrelsen eller Tillväxtverket, en genomgång av vilka krav som kommer 
att ställas på redovisning av EU-projektet och en mall för detta lämnas. 
Eftersom Tomelilla kommun har specifikt utsedda personer som 
projektekonom och projektadministratör så finns numera väl upparbetade 
och kända rutiner för hur redovisningen ska se ut, hur den ska levereras och 
vem som hanterar vad i inrapporteringen. Kvaliteten har förbättrats och 
frågor kring inrapporteringen har minskat mycket från länsstyrelsens och 
Tillväxtverkets sida. Redovisningarna accepteras oftast utan frågor. Med 
anledning av detta anser vi att ytterligare åtgärder inte behöver vidtas.   

Ekonomiska konsekvenser
Viss ytterligare arbetstid kommer att krävas, men i övrigt ser vi inga andra 
ekonomiska konsekvenser med anledning av detta yttrande till revisorerna.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet nämnvärt.

Uppföljning
Förvaltningen kommer att följa upp att kommunstyrelsen ges en 
särredovisning gällande städavtalet i samband med årsredovisningen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

§ 24 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med 
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2021, handlingsid: Ks 2021.649.
Revisorerna § 2/2021, handlingsid: Ks 2021.414.
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Ks 2021.105.
Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2021.104.

Tidigare behandling
Revisorerna § 2/2021:
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.104.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2021: 
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig till revisorerna i enlighet med 
förvaltningens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Revisorernas sekreterare Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 februari 2021

Justerandes sign

Fn § 23 Dnr FN 2021/29

Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar

Familjenämndens beslut
Familjenämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag på yttrande.

Familjenämnden beslutar att riskbedömning kommer att göras i samband 
med att revidering av plan för uppföljning av privata utförare (skolskjuts) 
genomförs.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har följt upp de granskningar som de genomförde under 
2018. Uppföljningsfrågor ställdes till tjänstemän kopplade till de olika 
nämnderna och var inte föremål för politisk behandling. För 
familjenämndens räkning omfattade den uppföljande granskningen, plan för 
uppföljning av privata utförare samt rätten till utbildning för vissa 
elevgrupper på Kastanjeskolan (vilket fanns med som ett separat område i 
granskningen av lärarnas arbetsmiljö).

Kommunrevisionen konstaterade i sin granskning 2018, att det saknades plan 
för uppföljning av privata utförare. För familjenämndens räkning träffade 
detta konstaterande skolskjutsverksamheten, vilken är nämndens enda 
privata utförare (fristående förskolor/skolor är inte att beakta såsom varande 
privata utförare genom avtalsförhållande). I sin uppföljande granskning 
konstaterar kommunrevisionen att plan för uppföljning finns och att 
uppföljningen återrapporteras enligt planen. Kvarstående brist enligt 
kommunrevisionen är att det inför utarbetande av plan inte görs någon 
riskbedömning. Planens utformning avgörs genom beaktande i samband med 
upphandling och de krav som följer av avtal och anbudshandlingar. 
Anbudskrav och avtalet som tecknas efter anbudsförfarandet bygger på olika 
riskbedömningar. Vid revidering av plan för uppföljning kommer en 
riskbedömning att göras framgent, i huvudsak kommer denna att utgå från 
uppskattade risker i samband med tidigare genomfört 
upphandlingsförfarande.
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TOMELILLA KOMMUN
Familjenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
26 februari 2021

Justerandes sign

§ 23 forts.

Vad gäller området, elevers rätt till undervisning konstaterar 
kommunrevisionen vid sin uppföljande granskning att eleverna (även de i s.k. 
särskilda undervisningsgrupper) får den undervisning som de är berättigade 
till. Avsteg från timplan får ske men ska då beslutas på individnivå och 
särskilt beslut ska fattas om detta.
 
Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till beslut
Familjenämnden beslutar att riskbedömning kommer att göras i samband 
med att revidering av plan för uppföljning av privata utförare (skolskjuts) 
genomförs.

Beslutsunderlag
Fnuu § 9/2021, handlingsid: Fn 2021.798.
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid; Fn 2021.426.
Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla kommun, 
handlingsid; Fn 2021.427.

Tidigare behandling
Familjenämndens utbildningsutskott § 9/2021.
Familjenämnden beslutar att riskbedömning kommer att göras i samband 
med att revidering av plan för uppföljning av privata utförare (skolskjuts) 
genomförs.
_________

Beslutet skickas till:

Nämndsekreterare Olof Hammar.
Skolchef Johan Holmqvist
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 februari 2021

Justerandes sign

Kfn § 13 Dnr KFN 2020/45

Yttrande gällande uppföljningsgranskning 
avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida 
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar 
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget har ingått i 
revisionsplanen för år 2020.

Revisorerna behandlade rapporten vid sitt sammanträde 2020-01-19 och 
beslutade att översända densamma till kommunstyrelsen, familjenämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens och 
nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av 
yttrandena ska framgå vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med 
anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda.
Den uppföljningsgranskning som berört kultur- och fritidsnämnden avser 
nämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kultur- och fritidsnämnden 
till viss del har vidtagit åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare 

granskningen avseende kultur- och fritidsnämndens styrning, ledning, 
uppföljning och kontroll.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 februari 2021

Justerandes sign

§ 13 forts

Förvaltningen genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
föreslår att nämnden yttrar sig enligt följande:

Det är glädjande att förvaltningen och nämnden har arbetat för att höja 
kvaliteten i såväl formalia som i verksamhet och att revisonen 
uppmärksammar det.

Dock finns det några punkter där revisorerna i sin bedömning riktar kritik 
som förvaltningen inte instämmer med. Det handlar om bristen på 
målvärden. Målvärden ska vara kopplade till hur målet är konstruerat. Om 
målet är att besöken ska öka så mäts detta genom antalet besök. Teoretiskt 
hade målet kunnat vara ”ska öka med x antal eller med x procent”. I nuläget 
mäter förvaltningen antal besökare. Om det är fler besökare än tidigare år så 
är målet uppfyllt. Revisionen ska granska nämnden och inte själva 
förvaltningen och nämnden beslutar om mål och förvaltningen beslutar om 
mätetal och målvärden.

När det gäller det som revisorerna uttrycker som driftbidrag dvs extern 
finansiering av vår verksamhet är det finansiering som nämnden inte styr 
över, vilket jag som chef har uttryckt till revisionen. Om staten beslutar att 
minska de ekonomiska medlen till kulturområdet eller ändrar 
förutsättningarna för bidrag kommer det givetvis att påverka vår möjlighet att 
få finansiering. Den verksamhet som sker med uteslutande extern 
finansiering är sårbar och det är alla fullt medvetna om. Förvaltningen förstår 
dock inte revisionen att vad vi skulle analysera mera. Vi är beroende av 
externa medel och att säkerställa kommunalfinansiering för detta när det 
finns möjlighet till annan finansiering vore inte god ekonomisk hushållning. 

Den kulturverksamhet som är beroende av extern finansiering är att betrakta 
som ”plus kultur”. Den grundläggande och huvudsakliga kulturverksamheten 
har kommunal finansiering som i sig också är föremål för förändringar precis 
som den externa finansieringen.

Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig över revisorernas granskningsrapport innebär inga ekonomiska 
konsekvenser.
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TOMELILLA KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
16 februari 2021

Justerandes sign

§ 13 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
Huruvida revisorerna kommer göra ytterligare uppföljningar av granskningen 
eller nämndens yttrande är inget nämnden känner till.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius handlingsid: Kfn 
2021.97.
Revisorerna § 2/2021, Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar, handlingsid: Kfn 2021.39.
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Kfn 2021.37
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla 
kommun. Handlingsid: Kfn 2021.38.

Tidigare behandling
Revisorerna § 2/2021
Revisorerna beslutar följande:

- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 
genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 2021.104.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med handlingsid 
Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 
2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom.

_________
Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

Von § 23 Dnr VON 2021/16

Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tomelilla kommuns revisorer har KPMG granskat huruvida 
de rekommendationer som lämnats i samband med fyra utvalda granskningar 
som genomfördes 2018 har haft någon effekt. Uppdraget har ingått i 
revisionsplanen för år 2020.
Revisorerna behandlade rapporten vid sitt sammanträde 2020-01-19 och 
beslutade att översända densamma till kommunstyrelsen, familjenämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande 
samt till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsens och 
nämndernas yttranden ska vara revisorerna tillhanda senast 2021-03-10. Av 
yttrandena ska framgå vilka åtgärder styrelsen/nämnden avser att vidta med 
anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Det ska även framgå när åtgärderna ska vara genomförda.

Den granskning som berört vård och omsorgsnämnden avser ” kommunens 
styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata utförare.”
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, 
familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden till viss del har vidtagit 
åtgärder utifrån rekommendationerna i den tidigare granskningen avseende 
kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av 
privata utförare.

Förvaltningen genom socialchef Camilla Andersson föreslår att 
nämnden yttrar sig enligt följande:
I rapporten får vård och omsorgsnämnden ett gott betyg;  ”Vidare 
bedömer vi att det enbart är vård-och omsorgsnämnden som har ett system 
för att utöva tillsyn samt ett arbetssätt som säkerställer att verksamheten 
uppfyller de kvalitetskrav som finns för verksamheten. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 23 forts

Det är enligt oss en brist att liknande system och arbetssätt inte finns för 
övriga verksamheter. 
Det anses vara en brist att det saknas kommunövergripande dokumenterade 
rutiner för klagomålshantering. Vård-och omsorgsnämnden har upprättat en 
egen rutin och blankett för klagomål och synpunkter. Rutinen behöver dock 
uppdateras då den inte stämmer överens med den befintliga blanketten, samt 
att adressen som hänvisar till hemsidan inte längre än tillgänglig. ”
Revisorernas sammanfattande bedömning i missivskrivelsen är att vård och 
omsorgsnämnden bara till viss del vidtagit åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen. Det saknas grund för den 
bedömningen utifrån KPMG AB bedömning:
”Vård och omsorgsnämnden beslutar om en årlig plan för uppföljning av 
privata utförare, i linje med fullmäktiges program. Avseende upprättande av 
riskanalys kan vi konstatera att resultat från brukarundersökning, 
händelserapportering m.m ligger till grund för uppföljningsplanen. Årligen 
lämnas en verksamhetsberättelse till nämnden avseende de privata utförarnas 
kvalitetsarbete och förbättringsåtgärder. Slutligen har vård och 
omsorgsnämnden under 2019 uppdaterat den nämndspecifika rutinen för 
hantering av synpunkter och klagomål.”

Vård och omsorgsnämndens tolkning av bedömningarna i 
revisionsrapporten är att nämnden inte bara till viss del vidtagit åtgärder 
utifrån rekommendationerna utan att de rekommendationer som lämnades 
efter granskningen 2018 fullt ut åtgärdats vad gäller den felaktiga adressen för 
synpunkter och klagomål på hemsidan. 
Vad gäller riskanalyser så är detta ingen kritik utan bara ett tydliggörande från 
KPMG AB vad som ligger till grund för riskanalysen inför upprättande av 
den årliga planen. 

Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig över revisorernas granskningsrapport innebär inga ekonomiska 
konsekvenser.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
25 februari 2021

Justerandes sign

§ 23 forts

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

Uppföljning
Huruvida revisorerna kommer göra ytterligare uppföljningar av granskningen 
eller nämndens yttrande är inget nämnden känner till.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till revisorerna enligt 
förvaltningens förslag i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar handlingsid. Von 2021.321.
Revisorerna § 2/2021, Revisorernas uppföljning av 2018-års fördjupade 
granskningar, handlingsid: Von 2021.64.
Missiv Uppföljningsgranskning Tomelilla, handlingsid: Von 2021.66.
SLUTGILTIG Uppföljning av granskningar genomförda 2018 - Tomelilla 
kommun, handlingsid: Von 2021.65.

Tidigare behandling
Revisorerna § 2/2021

Revisorerna beslutar följande:
- Att godkänna granskningsrapport ” Uppföljning av granskningar 

genomförda 2018 - Tomelilla kommun” med handlingsid: Ks 
2021.104.

- Att översända granskningsrapporten samt missivskrivelse med 
handlingsid Ks 2021.105 till kommunstyrelsen, familjenämnden, vård 
och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast 2021-03-10 samt till kommunfullmäktige för kännedom, 
handlingsid: Von 2021.64.

_________

Beslutet skickas till:

Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 34 Dnr KS 2020/115

Årsredovisning 2020 för Tomelilla kommun

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

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för 
Tomelilla kommun. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 13,5 mnkr till 
resultatutjämningsreserven (RUR).

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

Ärendebeskrivning
Resultatet för år 2020 uppgår till 48,1 mnkr, vilket är 31,5 mnkr högre än 
budget. I detta resultat ingår orealiserade vinster på 3,6 samt övriga reavinster 
på anläggningstillgångar på 4,9 mnkr. Den främsta anledningen är de 
statsbidrag som betalades ut under året som en följd av pandemin, men även 
att nämnderna hade en hög budgetföljsamhet. För koncernen uppgick per 
den siste december till 50,8 mnkr.

Enligt gällande regelverk medger årets resultat att avsättning till 
resultatutjämningsreserven görs. Därför föreslås 13,5 mnkr avsättas till 
reserven som därmed skulle uppgå till 30,0 mnkr.

Balanskravsresultatet efter avsättning till resultatutjämningsreserven och 
ianspråktagande av sociala investeringsfonden är 28,7 mnkr.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 34 forts.

De tre finansiella målen bedöms vara uppfyllda samt av kommunens 33 
verksamhetsmål bedöms 27 mål vara helt uppfyllda, två delvis uppfyllda och 
fyra inte uppfyllda.

Den sammanfattande bedömningen av kommunen, bolagen och förbunden i 
Tomelilla kommunkoncern är att de uppfyller kravet på god ekonomisk 
hushållning genom att de uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat och god 
följsamhet mot mål och ägardirektiv.

Enligt kommunens ekonomistyrningsreglemente ska årets resultat inom barn 
– och utbildningsverksamheten balanseras över till kommande år. Utfallet 
2020 redovisas i nedanstående tabell

Skola (tkr) IB från 2019 Utfall 2020 UB 2020
Kastanjeskolan -4 213 -1 068 -5 281
Brösarps skola 216 8 224
Onslundaskolan 1 819 -116 1 703
Smedstorps skola -1 209 127 -1 082
Lindesborgsskolan -395 -559 -954
Byavångsskolan 2 781 -75 2 706
Ängens förskola -549 150 -399
Lärkans förskola -112 -151 -263
Västervångens förskola 511 -215 296
SUMMA -1 151 -1 899 -3 050

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 34 forts.

Uppföljning
Den ekonomiska uppföljningen kommer även fortsättningsvis att följas upp 
per tertial och vid befarad avvikelse oftare.

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

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för 
Tomelilla kommun. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 13,5 mnkr till 
resultatutjämningsreserven (RUR).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2021, handlingsid: Ks 2021.1197.
Årsredovisning 2020 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1099.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2021:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige och revisorerna.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för 
Tomelilla kommun. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 13,5 mnkr till 
resultatutjämningsreserven (RUR).

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att avsättningen till RUR sänks till 10 miljoner och att 
en avsättning om 1,3 miljoner görs som extra ersättning för anställda inom 
vård och omsorg som slitit i pandemin.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 34 forts.

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

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

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:

Ja-röst för Leif Sandbergs förslag.
Nej-röst för Sara Anhedens förslag.

Omröstning
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Leif Sandbergs förslag.

Ledamot Ja-röst Nej-röst Avstår
Leif Sandberg (C) X
Per-Martin Svensson (M) X
Sara Anheden (S) X
Per Gustafsson (SD) X
Anders Throbäck (S) X
Bo Herou (KD) X
Per-Olof Örnsved (SD) X
Charlotte Rosdala (C) X
Ida Bornlykke (S) X
Ewa Carnbrand (M) X
Anders Rosengren (SD) X
Tobias Högborg (C) X
Tina Bergström-Darrell (S) X
Totalt 9 4

_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Revisorerna
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Rev § 17 Dnr KS 2021/51

Revisionsberättelse för 2020

Revisorernas beslut
Revisorerna beslutar att enhälligt underteckna revisionsberättelse för 2020 
samt att överlämna den tillsammans med revisorernas redogörelse för 2020 
samt KPMGs granskningsrapport till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelse och nämnder 
samt genom lekmannarevisorer och utsedda revisorer i kommunens företag.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen som görs inom styrelse och inom nämnderna 
är tillräcklig. Revisorerna ska också bedöma om årsbokslutet är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat om.

Eftersom revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport 
för Österlen VA AB kommer undertecknas dagen efter revisorernas 
sammanträde kommer revisionsberättelsen för Tomelilla kommun 
undertecknas först när dessa dokument erhållits.

Föredragning
Jesper Sturesson, sakkunnig revisor från KPMGAB, föredrog årets 
granskning av årsredovisningen dels internt för Revisorerna och dels i 
samband med sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott som 
skedde i anslutning till detta ärende.

Förslag till beslut
Revisorerna beslutar att enhälligt underteckna revisionsberättelse för 2020 
samt att överlämna den tillsammans med revisorernas redogörelse för 2020 
samt KPMGs granskningsrapport till kommunfullmäktige.
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TOMELILLA KOMMUN
Revisorerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 17 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-03-15, handlingsid: 
Ks 2021.1368
Revisionsberättelse 2020_signerad, handlingsid: Ks 2021.1363
Revisorernas redogörelse för granskningen av Tomelilla kommun 
2020_signerad, handlingsid: Ks 2021.1366
SLUTLIG_Tomelilla kommun - Granskning av bokslut och årsredovisning 
2020 underskriven, handlingsid: Ks 2021.1239
Årsredovisning 2020, 2021-03-16_version Till KSAU, handlingsid: Ks 
2021.1238
Granskningsrapport 2020 för Österlenhem AB, signerad, handlingsid: Ks 
2021.1237
Granskningsrapport 2020 TIAB, signerad, handlingsid: Ks 2021.1236
Revisionsberättelse Sydöstra Skånes Räddningsförbund SÖRF  2020, 
handlingsid: Ks 2021.1233
Revisionsberättelse_YÖMF_2020, handlingsid: Ks 2021.1232
ÖKRAB granskningsrapport för 2020, signerad, handlingsid: Ks 2021.1234
ÅR RB ÖKRAB 201231, handlingsid: Ks 2021.1235
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Revisionsberättelse (2020)  
 
____________________________________________________________________ 

Revisorerna i Tomelilla kommun  datum 2021-03-24 
      
   Till 
   Fullmäktige i Tomelilla kommun  

Revisionsberättelse för år 2020 
 
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Vidare har vi, genom att 
vara utsedda lekmannarevisorer, även granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag och genom utsedda revisorer i kommunens 
kommunalförbund. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den 
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
”Revisorernas redogörelse”. 
 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Tomelilla 
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  
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Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.  

Österlen VA AB har inte fastställt bokslut och årsredovisning för 2020 vid 
tidpunkt för revisorernas avlämnande av revisionsberättelsen. Av detta skäl saknas 
bilaga avseende granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Österlen VA AB. 
 

 
Tomelilla kommun 2021-03-24 

 

Underskrifter 

 

 

Ulla-Christina Lindberg Anita Ullmann Birgit Johansson  

 

 

Inger Johanson-Thor Marie Svensson  

 

 

Bilagor: 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna 

Sakkunnigas rapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 

Revisorernas redogörelse 2020 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Österlenhem AB, TIAB och 
Ökrab  

Revisionsberättelser från Österlenhem AB, TIAB och Ökrab 

Revisionsberättelse SÖRF 

Revisionsberättelse Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 
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Revisorerna 
 
 
Till fullmäktige i Tomelilla kommun 
organisationsnummer 212000-0886 

Revisorernas redogörelse för år 2020 
I enlighet med kommunallagens krav har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom 
styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Vi har genom lekmannarevisorer granskat 
den verksamhet som bedrivs i kommunens bolag samt genom utsedda revisorer granskat 
verksamheten i kommunens kommunalförbund. Vi har bedömt om verksamheten skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  
 
Revisionens arbete syftar ytterst till att ge fullmäktige underlag för ansvarsprövning. Under 
det löpande verksamhetsåret har revisorerna återkopplat resultatet av genomförda 
granskningar till dem som blivit granskade. Resultatet av djupgranskningar har fortlöpande 
överlämnats till fullmäktige. 

Granskningens inriktning och resultat 
Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet i den omfattning som vi anser 
motiverat. Granskningsinsatserna har planerats med utgångspunkt från genomförd riskanalys. 
Utifrån riskanalysen har ett antal prioriterade granskningsområden framkommit vilka har 
dokumenterats i en revisionsplanering för 2020. Planeringen har följts under året.  
 
För att möjliggöra en effektiv granskning har de förtroendevalda revisorerna fördelat olika 
bevakningsområden mellan sig. Varje revisor har tagit del av protokoll och annan viktig 
dokumentation inom bevakningsområdet. Revisorernas arbete och iakttagelser har redovisats 
vid revisionens möten.  
 
Revisorerna har även informerat sig genom att bjuda in nämnder och styrelse samt 
förvaltningsföreträdare till revisionens möten.  

Årlig granskning   

Grundläggande granskning 
Revisorerna har tagit del av protokoll, verksamhetsplaner och uppföljningar, granskat interna 
kontrollplaner och andra handlingar samt genomfört dialogmöten med samtliga nämnder och 
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styrelser och ledande tjänstemän. Därtill har revisorerna löpande inhämtat information och 
granskat verksamheterna inom nämnder och styrelser. Resultatet av genomförda dialogmöten 
med nämnder och styrelser samt erhållen dokumentation och iakttagelser har sammanställts i 
en rapport. 

Granskning av årsredovisning och delårsrapport  
 Översiktlig granskning av delårsrapport 
 
Undertecknande har, i enlighet med vad kommunallagen föreskriver, översiktligt granskat 
Tomelilla kommuns delårsrapport per 2020-08-31. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning och det lagstadgade balanskravet 
kommer att uppnås. 

Vi har inte funnit något som tyder på annat än att verksamheten allmänt sett har bedrivits på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 

Se separat rapport.  

Fördjupade granskningar 
Under året har revisorernas granskningar kompletterats med fördjupade granskningar till vilka 
sakkunniga biträden anlitats. Följande djupgranskningar har genomförts: 
 

― Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
― Granskning av förutsättningar för likvärdig skola 
― Granskning avseende ärendeprocessen vad gäller kommunstyrelsen och 

familjenämnden 
― Uppföljning av granskningar utförda 2018 

 
Samtliga granskningsrapporter har tillsänts kommunfullmäktige löpande under året. 

Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor 
Syftet är att granska om kommunen har en ändamålsenlig kontroll av de anställdas bisysslor. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kännedomen om 
förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunens verksamheter samt att kontrollen och 
uppföljningen av förekommande bisysslor inte är ändamålsenlig. De rutiner som finns är 
enligt vår mening i grunden ändamålsenliga, dock anser vi att de i vissa avseenden bör 
utvecklas samt kompletteras med politiskt fastställda styrdokument.  

Vår bedömning baseras främst på att resultatet av vår dataanalys visar att kännedomen om 
förekommande bisysslor är bristfällig. Med hänsyn tagen till  

a) den tidsperiod som granskningen är avgränsad till, helåret 2019, samt  

b) vilken typ av bisysslor som fångas i vår dataanalys,  
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konstaterar vi att kommunen för egen del identifierat 13 av de 96 bisyssleinnehavare som vi 
identifierat, vilket motsvarar 13,5 %. När det gäller antalet bisysslor som innehas av dessa 96 
personer har kommunen identifierat 13 av de 112 bisysslor som vi identifierat, vilket 
motsvarar 11,6 %. Dataanalysen indikerar också bristande följsamhet till gällande rutiner. 

Granskning av förutsättningar för likvärdig skola 

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om skolorna har förutsättningar att erbjuda 
likvärdig utbildning med utgångspunkt i ett antal frågeställningar.  

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. 

Granskning avseende ärendehanteringsprocessen 
Granskningen syftar till att bedöma om familjenämnden och kommunstyrelsen har en 
ändamålsenlig ärendeprocess. 

Vår sammanfattande bedömning är att familjenämnden inte har en ändamålsenlig 
ärendeprocess. Vi grundar vår bedömning på att nämnden inte har ändamålsenliga rutiner för 
ärendeprocessen. Detta då det nästan helt saknas skriftliga processbeskrivningar, riktlinjer och 
rutiner. Vidare finns brister i det praktiska arbetssättet. Vi bedömer att processen i 
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familjenämndens stickprovsärenden har genomförts i enlighet med gällande regelverk men 
inte på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår sammanfattande bedömning gällande kommunstyrelsen är att den har en ändamålsenlig 
ärendeprocess. Vi grundar vår bedömning på att styrelsen förvisso saknar skriftliga rutiner 
och riktlinjer men att det praktiska arbetssättet, som framkommit av intervjuerna och 
stickprovsgranskningen, bedöms som ändamålsenliga.  

Uppföljning av granskningar utförda 2018 
Syftet med granskningen är att bedöma om de fyra granskningarna har haft någon effekt och 
huruvida den granskade nämnden har vidtagit några åtgärder med anledning av de brister som 
iakttagits. 

Granskningen avser följande granskningar som genomfördes 2018:  

― Granskning av kommunens styrning och uppföljning av verksamheter som bedrivs av 
privata utförare 

― Granskning av kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel 
― Granskning av kultur-och fritidsnämndens styrning, ledning, uppföljning och kontroll 
― Granskning angående lärarnas arbetsmiljö 

 
Vad gäller kommunstyrelsens hantering av projekt finansierade av EU-medel visar 
uppföljningen att åtgärder i huvudsak har vidtagits utifrån rekommendationerna i tidigare 
granskningar.  

De andra tre uppföljningarna visar att åtgärder till viss del har vidtagits.  

Lekmannarevision 

Utsedda lekmannarevisorer av fullmäktige i Tomelilla kommun, har granskat de kommunala 
bolagen. Lekmannarevisorerna har till uppdrag att granska om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagens interna 
kontroll är tillräcklig. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, 
god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån 
bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Revisionens lekmannarevisor har under året deltagit i gemensamma träffar när det gäller 
kommunens bolag (Österlenhem AB, TIAB, Ökrab och Österlen VA AB). Under året har 
lekmannarevisorerna löpande tagit del av styrelseprotokoll och deltagit på möten med VD och 
styrelsens presidium. 

Österlen VA AB har inte fastställt bokslut och årsredovisning för 2020 vid tidpunkt för 
revisorernas avlämnande av revisionsberättelsen. Av detta skäl saknas bilaga avseende 
granskningsrapport från lekmannarevisorerna i Österlen VA AB. 

Revision i kommunalförbund 

Utsedda revisorer i kommunens kommunalförbund har granskat verksamheten i SÖRF och 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund. Revisorerna har bedömt om verksamheten skötts på 
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ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
 
Revisorerna i SÖRF och Ystad-Österlenregionens miljöförbund har träffats löpande under 
året. Resultatet av genomförda granskningsinsatser har delgivits kommunrevisionen och 
medlemskommunerna under året.  

Information från verksamheterna  
Nämnder och företrädare för olika verksamhetsområden har varit inbjudna till revisorernas 
möten för att informera i olika sakfrågor. Därtill genomför revisorerna årligen dialogmöten 
med alla nämnder och styrelse för att informera sig om nämndernas och styrelsens 
verksamhet, ekonomi och interna kontroll. Vid dessa möten behandlas särskilt information om 
delårsrapport 2 samt att revisorerna inhämtar information om prognos för bokslut och 
årsredovisning. 

Övrigt 
Kommunrevisionen ska bestå av fem revisorer. Under året har dock svårigheter funnits med 
att besätta en plats, vilket inneburit att revisionen under större delen av året enbart bestått av 
fyra revisorer.  
 
Revisionen har under året biträtts av KPMG AB. 
 
Revisorerna samarbetar med övriga revisorer inom SÖSK för informations- och 
erfarenhetsutbyte. Samverkansmöten har på grund av pandemin inte genomförts under 2020.  
 
Ulla-Christina Lindberg är vald revisor och Birgit Johansson är vald revisorsersättare i 
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tyge å. Ulla-Christina Lindberg är vald revisor i 
Österlens vattenråd. 
 
 
Tomelilla den 24 mars 2021 
 
 

 

 

Ulla-Christina Lindberg  Anita Ullmann Birgit Johansson
  

 

 

 

Inger Johanson-Thor  Marie Svensson   
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Tomelilla kommun 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 

1 Bakgrund 
Vi har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovis-
fling för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier: 

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Interna regelverk och instruktioner 

• Fullmäktigebeslut 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR' och 5kyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse 

1  Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Noter 
• Drift- och investeringsredovisning 
• Sammanställda räkenskaper 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 
• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-

derlag. 
• Översiktlig analys av övriga poster. 

2 Resultat av granskningen 

2.1 Förvaltningsberättelse 
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR). 

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. Nämndernas förvalt-
ningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas som underlag till kommunens 
förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning. 

Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15. 

2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed 
med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Kommunen uppger att ett avsteg skett från RKR 5 om Leasing gällande att samtliga 
hyresavtal gällande fastigheter betraktas som operationell leasing. 

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, ge- 
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande rekommendationer. 

Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, och därmed i huvudsak 
efterlever RKRs rekommendationer. 
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2.3 Balanskrav 
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
I LKBR och KL. 

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Kommunens överskott för året uppgår till 48,1 mnkr. Vid avstämning av balanskravet av-
går realisationsvinster om 4,9 mnkr och orealiserade vinster i värdepapper 3,6 mnkr var-
vid balanskravsresultatet uppgår till 39,6 mnkr. Efter justering av föreslagen avsättning 
till resultatutjämningsreserven och uttaget från sociala investeringsfonden blir balans-
kravsresultatet 28,7 mnkr. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår till 16,5 mnkr. Kommunen föreslår att ytterli-
gare 13,5 mnkr sätts av från 2020 års resultat till RUR som därefter då uppgår till 30,0 
mnkr. 

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid be-
räkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms uppfyllt. 

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 
sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10 
kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses 
som ett överordnat krav och innebär i de allra  fiesta  fall att det inte räcker med att intäk-
terna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas eko-
nomi. 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 

Från och med 2019 finns en ny målmodell som är beslutad av fullmäktige och där man 
skall arbeta med färre mål än tidigare. Fullmäktige har beslutat om tre övergripande mål-
områden med två mål för respektive: 

• Hållbar utveckling 
- Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart. 
- God utbildning ges. 

• Delaktighet och egenmakt 
- Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin 
vardag. 
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- Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning 
underlättas. 

• Trygghet och hälsa 
- Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. 
- Den upplevda tryggheten ökar. 

Kommunstyrelsen och nämnderna tar sedan beslut om nämndsmål utifrån kommunfull-
mäktiges tre övergripande målområde. 

Kommunen har definierat god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning 
av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. God ekonomisk 
hushållning anses uppnått om minst två tredjedelar av samtliga mål och alla de tre fi-
nansiella målen är antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under året. 

Kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning av målen i förvaltningsberät-
telsen och bedömer att 29 av 33 mål eller 87,9% av verksamhetsmålen och alla de tre 
finansiella målen är uppfyllda helt eller delvis uppfyllda vilket betraktas som god 
måluppfyllelse. 

2.4.1 Finansiella mål 

De finansiella målen och kommunens bedömning av måluppfyllelsen framgår nedan 

Mål Uppföljning 

Resultatmål: 

Resultatet skall uppgå till lägst 2,0% i ge-
nomsnitt under perioden 2020-2022. 

Investeringsmål: 

Nettoinvesteringarna får i genomsnitt un-
der 2020-2022 uppgå till max 12% av to-
tala skatteintäkter och statsbidrag. 

Skuldmål: 

Självfinansieringsgrad av totala investe-
ringar skall vara minst 55% i genomsnitt 
2020-2022. Investeringar inom skattefi-
nansierad verksamhet skall i sin helhet fi-
nansieras av eget kassaflöde (100%). 

Målet är uppfyllt då resultatet 2020 upp-
går till 5,9% och enligt plan för 2021-
2022 är det 2%. 

Målet är uppfyllt då nettoinvesteringarna 
2020 uppgår till 9,8% av skatteintäkter 
och statsbidrag och för 2021-2022 bud-
geterats till 11,0%. 

Målet är uppfyllt då självfinansieringsgra-
den för 2020 uppgår till 100% och pro-
gnosen för planperioden för totala inve-
steringar 75% självfinansieringsgrad och 
för den skattefinansierade delen bedöms 
100% vara självfinansierade. 

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv och vi delar den uppfattningen. 

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 
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2.4.2 Verksamhetsmål 

Kommunstyrelsen och nämnderna har som tidigare nämnts beslutat om nämndsmål el-
ler verksamhetsmål utifrån fullmäktiges tre övergripande målområden. Totalt är det 33 
verksamhetsmål. I förvaltningsberättelsen redogörs för att: 

• 27 verksamhetsmål är uppfyllda 

• 2 verksamhetsmål bedöms delvis uppfyllda 

• 4 verksamhetsmål bedöms ej uppfyllda 

Kommunens sammanfattande bedömning är då att 29 av 33 mål är helt eller delvis upp-
fyllda och det utgör 89,7% vilket överstiger de 67% som man beslutat utgör gränsen för 
att god ekonomisk hushållning skall vara uppnådd. I förvaltningsberättelsen finns en ta-
bell över mål och utfall per nämnd och sedan i nämndernas verksamhetsanalyser finns 
utförliga redogörelser för respektive nämnds mål och måluppfyllelse. 

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv och vi delar den uppfattningen. 

C) 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 
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2.5 Resultaträkning 
Årets resultat för kommunen uppgår till 48,1 mnkr vilket är 31,5 mnkr bättre än det bud-
geterade resultatet och 36 mnkr bättre än fg år. Verksamheterna redovisar en samman-
lagd positiv budgetavvikelse på 10,6 mnkr och endast en nämnd, Kultur- och fritidsnämn-
den har en negativ budgetavvikelse och den uppgår endast till 0,2 mnkr. Störst positiv 
budgetavvikelse hade Samhällsbyggnadsnämnden, 5,1 mnkr, vilket huvudsakligen för-
klaras av vakanta tjänster, föräldraledigheter, ökande intäkter och bättre planering. 

Resterande del av den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till finansieringen och då 
till stor del kopplat till extra statsbidrag med anledning av pandemin. 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostna-
derna för att inte urholka det egna kapitalet. 

—8—Nettokostnad —8—Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 

Som framgår av diagrammet ovan avviker intäktskurvan med totala skatteintäkter, stats-
bidrag och utjämning väsentligt från tidigare år. Detta beror som nämnts ovan framförallt 
på de extra statsbidragen på åtminstone 25 mnkr som är av engångskaraktär och som 
inte kan förutsättas för kommande år. 

@ 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 
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Diagrammet ovan visar utvecklingen mellan åren avseende nettokostnaden och skat-
teintäkter, statsbidrag och utjämning. Nettokostnadsutvecklingen i kommunen förefaller 
ha stabiliserats och ligger på en relativt låg nivå. För att även framöver uppnå en god 
ekonomisk hushållning bör kostnadsutvecklingen hållas nere på de nivåer som förelegat 
de senaste tre åren. 

I avsnitt 2.6.3 Exploateringsfastigheter nedan framgår att resultatet i årsredovisningen 
borde varit 3,7 mnkr högre då man hanterat försäljningen av exploateringsmark på ett 
felaktigt sätt. 

Efter förfrågan har vi fått information om att det finns skadeståndskrav riktade mot kom-
munen avseende översvämningsskador sommaren 2019. Detta skulle kunna innebära 
ersättningskrav på upp mot 5 mnkr men det är i dagsläget svårbedömt och kommunen 
har inte gjort någon reservering för detta men upplyser om det i not. 

Vi har granskat resultaträkningen och i övrigt inte funnit några väsentliga felaktigheter. 

2.6 Balansräkning 

2.6.1 Materiella anläggningstillgångar 

Tomelilla kommun tillämpar regelverket kring komponentavskrivningar men endast för 
nybyggnationer och ingen komponentindelning har skett av befintliga fastigheter vid 
övergången till detta regelverk. Hanteringen beskrivs under rubriken Redovisningsprin-
ciper i delårsrapporten men är en avvikelse från god redovisningssed enligt RKR 11.4. 

Vi rekommenderar att kommunen ser över rutinerna kring hanteringen av anläggnings-
registret och dess avstämning mot bokföringens olika konton. Vi har noterat vissa av-
stämningssvårigheter och att det inte är tydligt att följa förändringar mellan ingående 
och utgående balanser i anläggningsregistret. 

@ 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 
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2.6.2 Kortfristiga fordringar 

I vår granskning av kundfordringarna har vi noterat att det finns kundfordringar uppgå-
ende till 4,2 mnkr med förfallodatum före 2020-01-01. Vi rekommenderar kommunen 
att införa en princip för reservering av osäkra kundfordringar då det inte torde vara san-
nolikt att alla dessa förfallna fordringar kommer att inflyta. 

2.6.3 Exploateringsfastigheter 

Vid granskningen av delårsbokslutet påtalade vi att det inte skett en korrekt redovisning 
av sålda tomter vilket enligt informationen vi fick berodde på att det stämdes av först i 
årsbokslutet. 

Vi kan nu konstatera att försäljningarna fortfarande inte är korrekt hanterade. Vid för-
säljningen har försäljningsbeloppen bokats bort från anskaffningsvärdena med följden 
att kvarvarande anskaffningsvärden blir fel och resultatet av försäljningarna blir fel. 

Detta innebär att resultatet i kommunen borde varit 3,7 mnkr högre för 2020 och på 
samma sätt borde det kvarvarande värdet på exploateringsfastigheterna vara motsva-
rande högre. 

2.6.4 Kortfristiga placeringar 

Tomelilla kommun har kortfristiga placeringar med ett bokfört värde på 61,1 mnkr. Det 
bokförda värdet utgår från marknadsvärdet och inkluderar därför en orealiserad värde-
uppgång på 3,7 mnkr. 

2.6.5 Likvida medel 

Kassa och bank uppgick per 2020-12-31 till 93,7 mnkr vilket är en ökning med ca 68,7 
mnkr jämfört med årets början. Ökningen beror delvis på att kommunen erhållit extra 
statsbidrag samt att det tagits upp 50 mnkr i lån under perioden samtidigt som man har 
viss eftersläpning i investeringarna. 

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

9 

194



50,0% 

Tomelilla kommun 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 

140% 129% 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

—41—Kassalikviditet exkl pensionsåtagande 

2.6.6 Eget kapital 

Kommunen redovisar ett eget kapital på totalt 443,7 mnkr vilket ger en soliditet på 
43,8%. Soliditeten sjunker som en följd av den ökade upplåningen och de stora tempo-
rära avräkningarna mot VA-bolaget. Om hänsyn tas även till de pensionsförpliktelser 
som redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser är soliditeten fortsatt 
ökande och nu till 22,6%. 
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2.7 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13. 

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och in-
vesteringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekom-
mendation. 

2.8 Driftredovisning 
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget. 

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller 
kraven i enlighet med lagstiftningen. 

2.9 Investeringsredovisning 
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
kommunens investeringsverksamhet. 

Enligt RKR R14 ska utfallet kunna stämmas av mot fullmäktiges budget och plan för 
investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året av-
slutade investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även 
ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till. 

Kommunen redovisar investeringarna per nämnd och det finns även en tabell där större 
färdigställda projekt redovisas, men inte per investering i den ekonomiska redovisningen. 

Vi ser en förbättringspotential när det gäller att investeringsredovisningen även skall om-
fatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning till. 

Vår bedömning i övrigt är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovis-
ningen uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstift-
ningen. 

2.10 Sammanställd redovisning 
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sam-
manställning av kommunens och de kommunala koncernföretagens resultaträkningar, 
balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kom-
munala koncernföretag som redovisas i årsredovisningens koncernstruktur: 

• Tomelilla Industriaktiebolag 100% 

• Österlenhem Aktiebolag 100% 

• Österlens Kommunala Renhållnings AB 50% 

© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
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• Österlen VA AB 50% 

• Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 16,5% 

• Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 23,2% 

• Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening 25% 

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp 
som inkluderats i den sammanställda redovisningens resultat- och balansräkning mots-
varar ägd andel i företaget. 

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räken-
skaperna. 

Dag som ovan 
KPMG AB 

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 informat-
ionen 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 tryckfrihets-
förordningen. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 35 Dnr KS 2021/48

Valdistrikt 2022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Ks 2021.993. 
Kommunfullmäktige föreslås ändra namnen på valdistrikten enligt följande:

Tomelilla 1 till Tomelilla S
Tomelilla 2 till Tomelilla tätort SV
Tomelilla 3 till Tomelilla Ö 
Tomelilla 4 till Tomelilla V och Tryde
Brösarp, Onslunda och Smedstorp oförändrade.

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen 4 kap. 16 § ska varje kommun delas in i geografiska 
röstningsområden (valdistrikt). Enligt 4 kap. 17 § ska ett valdistrikt omfatta 
mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Endast om det finns särskilda skäl får 
ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.

Under hösten 2020 har GIS-ingenjör (GIS – Geografiskt 
informationssystem) Åsa Franzén gjort en simulering av hur många 
röstberättigade det kommer att vara i varje av Tomelilla kommuns sex 
valdistrikt den 11 september 2022: 

Brösarp 1 679
Onslunda 1 823
Smedstorp 1 399
Tomelilla Centrum norr 2 280
Tomelilla Centrum söder 1 948
Tryde-Ullstorp-Övraby 2 217

Detta visar att valdistrikten i Tomelilla kommun behöver förändras inför 
valet 2022 eftersom två av valdistrikten, Tomelilla Centrum Norr och Tryde-
Ullstorp-Övraby, kommer att ha fler än 2000 röstberättigade. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 35 forts.

Tillsammans med Åsa Franzén har kanslichef Johan Linander gjort ett antal 
olika simuleringar med sju valdistrikt och kommit fram till nedanstående 
förslag.

Brösarp och Smedstorp har lämnats oförändrade. Onslunda valdistrikt har 
minskats något då en liten del av Tryde, öster om väg 19 och norr om väg 11, 
tidigare har tillhört Onslunda valdistrikt. De båda Tomelillavaldistrikten och 
Tryde-Ullstorp-Övraby har ändrats och blivit fyra valdistrikt. Så många 
gränser som möjligt har behållits.

Den största utmaningen har varit att dra gränserna mellan valdistrikten inne i 
Tomelilla tätort och söder om tätorten. Försök gjordes med de största 
vägarna och järnvägen som gränser, men det fungerade inte väl eftersom 
Tomelilla 2 fick för många röstberättigade. 

Det förslag som nu läggs fram, se bifogad karta, ger följande fördelning av 
antalet röstberättigade:

Brösarp 1 679
Onslunda 1 805
Smedstorp 1 399
Tomelilla 1 1 784
Tomelilla 2 1 550
Tomelilla 3 1 543
Tomelilla 4 1 586

Avsiktligt har valdistrikten Tomelilla 2–4 hållits nere i antal eftersom det är i 
dessa områden Tomelillas befolkningsökning framförallt förväntas. 
Exempelvis ligger utbyggnadsområdet Karlsborg i Tomelilla 4.

Kommunfullmäktige ska senast i oktober 2021 fatta beslut om vilken 
valdistriktsindelning kommunen önskar ha. Sedan är det länsstyrelsen som 
senast den 1 december 2021, enligt vallagen 4 kap. 18 §, fastställer 
valdistrikten.

Vid samtal med Länsstyrelsens valenhet framkom att namnen Tomelilla 1–4 
inte rekommenderas eftersom det av namnet inte framgår vilket området 
som avses. Det finns många kommuner som har numrerade valdistrikt, men 
då har de oftast också något förklarande namn efter. Exempelvis i Stockholm 
kan ett valdistrikt heta Hägersten 36 Västberga Ö eller Ingarö 4 Klacknäset.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Justerandes sign

§ 35 forts.

Våra grannkommuner har valt att namnge sina huvudorters valdistrikt lite 
olika. I Simrishamn heter staden Simrishamns tre valdistrikt Simrishamn C, 
Simrishamn N och Simrishamn S. 

I Sjöbo har man valt att namnge valdistrikten efter ett av ingående 
bostadsområdenas namn: Sjöbo Färsinga, Sjöbo Emanuel, Sjöbo Linné, 
Sjöbo Sandbäck och Sjöbo Centrum.

I Ystad finns det givetvis många fler valdistrikt och där är dessa namngivna 
efter ett eller flera bostadsområdes namn: Gamla staden V, Gamla staden Ö, 
Edvinshem SÖ-Gjuteriet, Edvinshem N, Västra Sjöstaden-Åkesholm, 
Bellevue S, Bellevue N, Egna hem-Solbacken SÖ, Solbacken N, 
Hälsobacken, Surbrunnen-Östra förstaden N samt Östra förstaden S-
Regementet-Sandskogen.

Det sistnämnda valdistriktet, Östra förstaden S-Regementet-Sandskogen, har 
det längsta möjliga namnet. Nämligen 36 tecken och då är mellanslag inte 
medräknade.

Det finna alltså några alternativ att välja mellan: 

1. Namnet på en av orterna eller ett av bostadsområdena som ingår i 
valdistriktet.

2. Namnet på flera orter eller bostadsområden som ingår i valdistriktet.

3. Väderstreck eller förkortning av väderstreck.

4. Siffra och beskrivande namn.

Det finns inget som är rätt eller fel, men den princip som kansliet till slut har 
fastnat för är enkelhet. Den enklaste lösningen, när inte enbart siffror kan 
användas, är en förkortning av väderstreck. Tomelilla Ö, Tomelilla S, 
Tomelilla SV och Tomelilla V. Dock är Tryde en så befolkningsmässigt stor 
del av Tomelilla V att denna valkrets bör benämnas Tomelilla V och Tryde.

Detta förslag ställde sig valnämnden bakom vid sitt sammanträde den 4 mars 
2021, VN § 5/2021, med ändringen att Tomelilla SV istället bör heta 
Tomelilla tätort SV.

Ekonomiska konsekvenser
Sju valdistrikt istället för sex innebär att fler valförrättare behöver rekryteras. 
Det blir en något högre kostnad för arvoden med mera.
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Justerandes sign

§ 35 forts.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att barn berörs av förändrad valkretsindelning.

Miljöperspektivet
Valdistrikten ska vara så indelade att ingen behöver färdas onödigt långt till 
sin vallokal.

Uppföljning
Efter valet i september 2022 följs upp hur valdistriktsindelningen fungerade. 
Det ska dock betonas att valdistrikten inte bör förändras inför varje val 
eftersom det sannolikt innebär att fler går till fel vallokal på valdagen. Vanans 
makt är stor. Vid varje förändring av valdistrikten krävs en 
informationsinsats.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Ks 2021.993. 
Kommunfullmäktige föreslås ändra namnen på valdistrikten enligt följande:

Tomelilla 1 till Tomelilla S
Tomelilla 2 till Tomelilla tätort SV
Tomelilla 3 till Tomelilla Ö 
Tomelilla 4 till Tomelilla V och Tryde
Brösarp, Onslunda och Smedstorp oförändrade.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2021, handlingsid: Ks 2021.1198.
Karta Tomelilla Östra och Ullstorp, handlingsid: Ks 2021.996.
Karta Tomelilla Södra, handlingsid: Ks 2021.995.
Karta Tomelilla Sydvästra, handlingsid: Ks 2021.994.
Karta Tomelilla Västra och Tryde, handlingsid: Ks 2021.998.
Länk till karta med förslag på ny valdistriktsindelning, handlingsid: Ks 
2021.997.
Valdistrikt Tomelilla pdf, handlingsid: Ks 2021.993.

Tidigare behandling
Valnämnden § 3/2021:
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Vn 2021.11. Valnämnden 
beslutar dock att föreslå kommunfullmäktige att ändra namnen på 
valdistrikten enligt följande:
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Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 35 forts.

Tomelilla tätort södra–med omnejd ändras till Tomelilla 1
Tomelilla tätort västra ändras till Tomelilla 2
Tomelilla tätort östra-med omnejd ändras till Tomelilla 3
Tryde ändras till Tomelilla 4
Brösarp, Onslunda och Smedstorp ändras inte.

Valnämnden § 5/2021:
Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att namnge valdistrikten 
enligt följande:
Tomelilla V och Tryde
Tomelilla tätort SV
Tomelilla S
Tomelilla Ö
Brösarp
Onslunda
Smedstorp

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2021:
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Ks 2021.993. 
Kommunfullmäktige föreslås ändra namnen på valdistrikten enligt följande:

Tomelilla 1 till Tomelilla S
Tomelilla 2 till Tomelilla tätort SV
Tomelilla 3 till Tomelilla Ö 
Tomelilla 4 till Tomelilla V och Tryde
Brösarp, Onslunda och Smedstorp oförändrade.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Tomelilla Östra och Ullstorp
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Valdistrikt - ny indelning version 3. Förslag 200924

Onslunda

Smedstorp

Tomelilla 1

Tomelilla 2

Tomelilla 3

Tomelilla 4

2021-02-12 16:31:10 0 0.35 0.70.17 mi

0 0.55 1.10.28 km

1:36,112

Tomelilla kommun

copyright Tomelilla kommun
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1 586

1 550
1 543

1 399

1 805

1 784

Tomelilla Södra

SDFE, Esri, HERE, Garmin, USGS, NGA

Valdistrikt - ny indelning version 3. Förslag 200924

Onslunda

Smedstorp

Tomelilla 1

Tomelilla 2

Tomelilla 3

Tomelilla 4

2021-02-12 16:30:08 0 1 20.5 mi

0 2 41 km

1:144,448

Tomelilla kommun

copyright Tomelilla kommun
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1 586
1 550

Tomelilla Sydvästra

SDFE, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, USGS, METI/NASA

Valdistrikt - ny indelning version 3. Förslag 200924

Onslunda

Tomelilla 1

Tomelilla 2

Tomelilla 3

Tomelilla 4

2021-02-12 16:32:56 0 0.15 0.30.07 mi

0 0.25 0.50.13 km

1:18,056

Tomelilla kommun

copyright Tomelilla kommun
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1 586

1 550
1 543

1 805

1 784

Tomelilla Västra och Tryde

SDFE, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, USGS, METI/NASA, NGA

Valdistrikt - ny indelning version 3. Förslag 200924

Onslunda

Smedstorp

Tomelilla 1

Tomelilla 2

Tomelilla 3

Tomelilla 4

2021-02-12 16:27:50 0 0.7 1.40.35 mi

0 1 20.5 km

1:72,224

Tomelilla kommun

copyright Tomelilla kommun
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Karta med förslag på ny valdistriktsindelning

https://tomelilla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0a5346b2fb5b45fc92d779b17
268897c
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Brösarp

Onslunda

Smedstorp

Tomelilla 1

Tomelilla 4

Tomelilla 3Tomelilla 2

Valdistrikt
Brösarp
Onslunda
Smedstorp
Tomelilla 1
Tomelilla 2
Tomelilla 3
Tomelilla 4Topografiska webbkartan Lantmäteriet
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 36 Dnr KS 2021/68

Lag om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen rätt att, med stöd av 13 § 
lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser, under följande 
villkor:

- föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång om 
ytterligare två veckor, 

- det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 
begränsat område,

- beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande 
kommunfullmäktige, 

- om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att 
föreskriften ska upphävas i förtid, samt

Kommunfullmäktige beslutar att denna rätt för kommunstyrelsen att 
meddela föreskrifter enligt ovan gäller till och med den 30 september 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun 
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i 
en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 36 forts.

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda 
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk 
för trängsel. 

De regelverk som föreskriftsrätten vilar på är tillfälliga och föreskrift får 
endast meddelas under vissa speciellt angivna förutsättningar och efter 
yttrande från smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Det kan också 
bli nödvändigt att fatta beslut med kort varsel, då en påtaglig risk för trängsel 
kan tänkas vara relaterad till väder, enskildas initiativ eller oförutsedda 
händelser. Därför föreslås att kommunstyrelsen ges rätt att utfärda 
föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. I verkligt 
brådskande fall kan kommunstyrelsens ordförande fatta beslut i enlighet med 
Kommunallagen 6:39.

Den tid under vilken föreskriften ska gälla får inte vara längre än två veckor, 
med möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga föreskriften en gång om 
ytterligare två veckor. Om kommunstyrelsen gör bedömningen att 
föreskriften bör förlängas ytterligare ska beslut om det fattas av 
kommunfullmäktige. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud att vistas på en 
särskild plats är att:

 Det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel,

 Att föreskriften inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket,

 Inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Att risken för trängsel ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med 
en avlägsen eller teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta 
omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan 
risk kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider 
eller under vissa delar av året. Det är således viktigt att kommunen i varje 
enskilt fall när kommunen överväger en föreskrift gör en noggrann 
bedömning av om det finns omständigheter som talar för att det föreligger 
en påtaglig risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 36 forts.

Det är också viktigt att kommunen noga överväger en föreskrifts tidsmässiga 
giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar 
eller vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart 
gälla under dessa tider. 

Enligt covid-19-lagen ska kommunen innan föreskrifter meddelas ge 
smittskydds-läkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över 
kommunens förslag. Då polismyndigheten har att upprätthålla föreskrifterna 
bör lämpligen även dialog föras med dem.

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av 
begränsningsförordningen är kriminaliserade och kan leda till penningböter. 
Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 
2 000 kr. 

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en 
specifik plats har upphört, ska kommunen besluta att upphäva föreskriften i 
förtid. Innan ett sådant beslut fattas bör smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten höras.

Ekonomiska konsekvenser
Detta beslut ger kommunstyrelsen en möjlighet att utfärda föreskrifter om 
förbud att vistas på särskilt angivna platser, vilket möjligtvis skulle kunna ge 
ekonomiska konsekvenser. Detta är dock svårt att bedöma i dagsläget.

Barnperspektivet
Åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19 är viktigt för både barn 
och vuxna.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Delegeringen till kommunstyrelsen är begränsad till och med den 30 
september 2021. Fattas beslut av kommunstyrelsen ska detta anmälas till 
nästföljande kommunfullmäktigesammanträde.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 36 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen rätt att, med stöd av 13 § 
lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser, under följande 
villkor:

- föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång om 
ytterligare två veckor, 

- det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 
begränsat område,

-  beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande 
kommunfullmäktige, 

- om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att 
föreskriften ska upphävas i förtid, samt

Kommunfullmäktige beslutar att denna rätt för kommunstyrelsen att 
meddela föreskrifter enligt ovan gäller till och med den 30 september 2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander och säkerhetssamordnare Helena 
Berlin, handlingsid: Ks 2021.1318.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 37 Dnr KS 2021/61

Skolvision för Tomelilla kommun 2021-2030

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta utbildningsstrategi för Tomelilla kommun 
2021-2030, handlingsid: Ks 2021.1144.

Ärendebeskrivning
Familjenämndens skolvisionsgrupp har tagit fram förslag till skolvision för 
Tomelilla kommun 2021-2030. Denna har nämnden ställt sig bakom och 
skickat till kommunfullmäktige för antagande.

Skolvisionen är framtagen för att vara en riktlinje och en strävan för alla som 
verkar inom förskole- och skolverksamhet i Tomelilla kommun. Den ska 
tydligt visa hur verksamheten drivs och utvecklas. Det övergripande målet är 
att alla barn och ungdomar ska ges bästa förutsättningar och möjligheter till 
god utveckling och valmöjligheter i livet.

Nedan fyra ledord är avgörande för framgång och för en god skolutveckling:
Samverkan – Arbetsro – Individuellt fokus – Motivation.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar anta skolvision för Tomelilla kommun 2021-
2030, handlingsid: Ks 2021.1144.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2021, handlingsid: Ks 2021.1206.
Skolvision 2021-2030, handlingsid: Ks 2021.1144.

Tidigare behandling
Familjenämndens utbildningsutskott § 23/2020:
Skolchefen informerar om att dokument för skolvision Tomelilla kommun 
2021-2030 skickas ut för fastställande i nämnden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 37 forts.

Familjenämnden § 89/2020:
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta visionsgruppens 
förslag till skolvision för Tomelilla kommun 2021-2030.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2021:
Kommunfullmäktige beslutar anta skolvision för Tomelilla kommun 2021-
2030, handlingsid: Ks 2021.1144.

Förslag till beslut under sammanträdet
Per-Martin Svensson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 
ändringen att skolvisionen ska benämnas utbildningsstrategi.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Per-Martin Svenssons (M) förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

214



Skolvision
Tomelilla kommun

2021–2030
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Alla barn ska ges de 
bästa förutsättningarna

Skolvisionen är framtagen och beslutad av familjenämnden för att vara en 
riktlinje och en strävan för alla som verkar inom förskole- och skolverksamhet i 
Tomelilla kommun. Den ska tydligt visa hur verksamheten drivs och utvecklas. 
Det övergripande målet är att alla barn och ungdomar ska ges bästa förutsätt-
ningar och möjligheter till god utveckling och valmöjligheter i livet.

Nedan fyra ledord är avgörande för framgång och för en god skolutveckling.

LEDORD
SAMVERKAN

ARBETSRO

INDIVIDUELLT FOKUS

MOTIVATION
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”Vi stödjer 
varandra 
och delar 
erfarenheter”
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Förskola/skola och föräldrar har ett gemensamt ansvar och tillsammans 
skapar vi bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Förskolan/skolans huvudman, kommunen och verksamhetens ledning 
har ett nära och stödjande samarbete. Inom rektorsgruppen samt inom 
och mellan lärargrupper och skolenheter sker också ett nära samarbete. 
Vi stödjer varandra och delar erfarenheter för att ge eleverna de bästa 
förutsättningarna.

Förskola/skola och arbetsliv samverkar i flera aktiviteter anpassade för 
respektive åldersgrupp. Syftet med det är att ge underlag och stöd i elev
ernas framtida utveckling och livsval.

SAMVERKAN
Vi arbetar tillsammans och samverkar. 
Alla hjälps åt och stödjer varandra.
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Resultatutveckling med en tydlig målbild är i fokus för verksamhet och 
individer. Eleverna ges goda möjligheter för egna livsval. Förutsättning
arna för lärare och personal är långsiktiga för att skapa trygghet i arbetet 
med fokus på målen. Strävan är att inte ändra för ofta i förutsättning  ar
na. Organisering av verksamheten anpassas till målen och elevernas olika 
förutsättningar för att ge alla möjligheter till en hög måluppfyllelse.

ARBETSRO
Vi arbetar långsiktigt och uthålligt med både 
 gemensamma och individuella mål för att skapa 
arbetsro för elever och personal.

”Vi arbetar 
långsiktigt 

och uthålligt”
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”Vi arbetar 
långsiktigt 

och uthålligt”
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Stödet som varje elev behöver för en god utveckling utifrån sina behov 
och förutsättningar tillgodoses. Utmaningar för att nå mål och goda 
resultat ges alla elever utifrån ett individuellt perspektiv. Möjligheter 
och verktyg i undervisningen skapas och ges eleverna för bästa möjliga 
studie resultat.

INDIVIDUELLT 
FOKUS
Vi ser varje elev och har individens personliga 
utveckling i starkt fokus.
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Engagemang och vilja är en framgångsfaktor hos lärare, personal, elever 
och föräldrar. Nyfikenhet och höga förväntningar skapar stimulans att 
lära. Möjligheter presenteras aktivt för att eleverna ska se att livsvalen 
ökar drastiskt genom höga målsättningar och uppnådda mål.

MOTIVATION
Vi stimulerar eleverna till lärande genom deras 
egen drivkraft.
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”Nyfikenhet och 
höga förväntningar 

skapar stimulans 
att lära”
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Skolvisionen är i första hand ett dokument med strävan 
att väcka tankar hos alla som verkar inom förskola och utbildning

 i Tomelilla kommun. Den ger inga svar på exakt hur verksamheten ska 
bedrivas men visar på vilka förväntningar som finns på alla som är 

engagerade och medverkar till en bra skola och framtid för kommunens 
barn och ungdomar.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 38 Dnr KS 2021/52

Ny bolagsordning och ägardirektiv för Österlenhem AB 
och Tomelilla Industri AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar anta ny bolagsordning för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.1118, och ny bolagsordning för Tomelilla Industri AB, 
handlingsid: Ks 2021.1119.

Kommunfullmäktige beslutar anta nytt ägardirektiv för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.1320, med tillägget att Österlenhem AB ska långsiktigt 
garantera fastigheternas värde samt att bolagets ändamål femte punkten 
ändras till ”Medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande 
åtgärder inom bolagets bostadsområden”.

Kommunfullmäktige beslutar anta nytt ägardirektiv för Tomelilla Industri 
AB, handlingsid: Ks 2021.1120, med tillägget att Tomelilla Industri AB ska 
långsiktigt garantera fastigheternas värde.

Ärendebeskrivning
Gällande bolagsordning för Österlenhem AB antogs av kommunfullmäktige 
år 2000 och har reviderats vid fem tillfällen, senast 2013. Gällande 
ägardirektiv för Österlenhem AB antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. 
Vid samma tillfälle antogs ägardirektiv för Tomelilla Industri AB (TIAB). 
Gällande bolagsordning för TIAB antogs 1997 och har reviderats vid sex 
tillfällen, senast 2012.

Med denna bakgrund påbörjades ett arbete under 2020 för att ta fram nya 
ägardirektiv och bolagsordningar för Österlenhem och TIAB. Under hösten 
2020 har också en dialog i frågan förts med bolagens styrelse. 

Dokumenten har tagits fram utifrån SKR:s underlag och mallar för 
bolagsordningar samt ägardirektiv för kommunala bostadsaktiebolag.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 38 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna för bolagen. De nya 
ägardirektiven och bolagsordningarna ställer större krav på bolagen än de nu 
gällande. Detta kan innebära större administrativa kostnader för bolagen. 

För kommunen innebär nya ägardirektiv och bolagsordningar inga 
ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
I ägardirektivet för Österlenhem tas upp att bolaget aktivt ska verka för 
attraktiva boendemiljöer för barn och barnfamiljer.

Miljöperspektivet
I ägardirektivet för Österlenhem tas upp att bolaget aktivt ska verka för en 
god miljö, bland annat, men inte enbart, genom att tillhandahålla sunda och 
energieffektiva hus, samt aktivt arbeta för att Tomelilla kommun ska bidra till 
att uppnå nationella och lokala miljömål.

Vidare tas upp att bolaget har till uppgift att på affärs- och miljömässiga 
principer äga, förvalta, utveckla, bygga, förvärva och avyttra bostäder, samt 
ska iaktta livscykeltänkandet och se till att verksamheten tar sin utgångspunkt 
i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

Motsvarande text finns i förslaget till ägardirektiv för TIAB.

Uppföljning
I ägardirektiven finns riktlinjer för uppföljning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2021, handlingsid: Ks 2021.1199.
Förslag Ägardirektiv Österlenhem AB, handlingsid: Ks 2021.1117.
Förslag Bolagsordning Österlenhem, handlingsid: Ks 2021.1118.
Förslag bolagsordning Tomelilla Industri AB, handlingsid: Ks 2021.1119.
Förslag Ägardirektiv Tomelilla Industri AB, handlingsid: Ks 2021.1120.
Ägardirektiv Österlenhem AB Alternativ, handlingsid: Ks 2021.1320.
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Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 38 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar bifall till det utskickade alternativa förslaget.

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till Leif Sandbergs förslag med tillägg i 
ägardirektivet till såväl Österlenhem AB som Tomelilla Industri AB att 
bolaget ska långsiktigt garantera fastigheternas värde.

Sara Anheden (S) yrkar bifall till Leif Sandbergs förslag med ändring i 
ägardirektivet till Österlenhem AB att femte punkten i Bolagets ändamål 
ändras till ”Medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande 
åtgärder inom bolagets bostadsområden”.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till Per Gustafssons (SD) och Sara Anhedens 
(S) yrkande.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandbergs, Per Gustafssons och Sara Anhedens förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Ägardirektiv Österlenhem AB

Detta ägardirektiv avser Österlenhem AB, (556056-3792), (nedan kallat 
bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2021-xx-xx

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Tomelilla kommun. Bolaget är en del av kommunens 
verksamhet och därmed ett medel för att uppnå kommunens övergripande 
mål. Bolaget ska i sin verksamhet och i sin verksamhetsuppföljning beakta 
detta. 
Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av 
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda 
av bolagsstämma. 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, 
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i 
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- 
och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion 
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. 
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med ett särskilt 
reglemente för Tomelilla kommun och dess helägda företag. Bolaget ska 
följa Tomelilla kommuns planer och styrdokument.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 
styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.
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4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss 
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets ändamål
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att, utöver vad som 
anges i bolagsordningen, 

- Aktivt verka för att Tomelilla kommun utvecklas som en attraktiv 
bostads-, näringslivs- och utbildningsort.

- Aktivt verka för ökad jämställdhet, minskad segregation och 
diskriminering, bland annat genom att bygga och förvalta attraktiva 
och prisvärda bostäder med olika upplåtelseformer i bostadsområden 
och kommundelar samt ta ett stort aktivt bostadssocialt ansvar.

- Aktivt verka för en god miljö, bland annat, men inte enbart, genom 
att tillhandahålla sunda och energieffektiva hus, samt aktivt arbeta för 
att Tomelilla kommun ska bidra till att uppnå nationella och lokala 
miljömål.

- Aktivt verka för att Tomelilla kommuns övergripande mål och 
visioner uppnås.

- Medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande åtgärder 
inom bolagets bostadsområden.

- Förmedla sina bostäder på ett ordnat och rättvist sätt och med 
transparenta regler lika för alla.

- Säkerställa en god tillgänglighet i nuvarande och framtida bostäder 
och bostadsområden.

- Aktivt verka för attraktiva boendemiljöer för barn och barnfamiljer.

- Aktivt verka för att Tomelilla utvecklas till en ort som fullt ut drar 
nytta av digitaliseringens möjligheter och positiva effekter.

- Medverka till anskaffning av bostäder för särskilda behov.

- Långsiktigt underhålla fastigheterna för att upprätthålla dess värde.

- Utföra de uppdrag som ägaren tilldelar bolaget.

6. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.
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Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den 
kommunala kompetensen.
Bolaget har till uppgift att:

- på affärs- och miljömässiga principer äga, förvalta, utveckla, bygga, 
förvärva och avyttra bostäder.

- på affärs- och miljömässiga principer äga, förvalta, utveckla, bygga, 
förvärva och avyttra bostäder anpassade till särskilda behov till 
exempel för ungdomar, studenter samt äldre i behov av 
kompletterande funktionsstöd.

- i dialog med berörda nämnder bidra med byggande eller 
iordningställande av trygga seniorboenden för att möta efterfrågan på 
sådana boenden inom kommunen.

- ha en väl fungerande dialog kring medinflytande och självförvaltning 
för boende.

- tillvarata digitaliseringens möjligheter med fokus på medborgarnytta 
och effektivisering. Bolaget ska kunna erbjuda och möta kundernas 
krav, behov, önskemål och förväntningar på ett uppkopplat och 
digitalt hem.

- i verksamheten iaktta livscykeltänkandet och se till att verksamheten 
tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

Bolaget ska innan den 30 juni 2021 utforma och föreslå nyckeltal, indikatorer 
eller andra mått som kan användas för att belysa och analysera bolagets 
insatser och deras effekt avseende bolagets yttersta ändamål enligt punkten 5 
i dessa direktiv. 
Bolaget ska halvårsvis redovisa innehållet i de, enligt punkten ovan, 
framtagna nyckeltalen/måtten tillsammans med en egen analys och förslag 
till vidare åtgärder/handlingsplan för att ytterligare stärka arbetet med 
bolagets och kommunens ändamål.

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av 
bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen 
kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget 
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samråda med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de 
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande 
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål
Bolaget ska eftersträva en långsiktig ekonomisk stabilitet. Verksamheten ska 
bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.
Bolaget ska långsiktigt eftersträva en soliditet som uppgår till lägst 15 %, 
beräknat på justerat eget kapital.
Bolagets avkastning ska på lång sikt uppgå till minst 8 % av det insatta 
kapitalet. Med avkastning menas här bolagets resultat efter finansiella poster 
och exkl. realisationsvinster/förluster i relation till det insatta kapitalet. 
Kommunen bestämmer hur avkastningen ska disponeras; eventuellt kan 
medlen kvarstå i bolaget och konsolidera den finansiella ställningen.
Bolaget är ett allmännyttigt företag. Det innebär att kraven på utdelning till 
ägaren, kommunen, får ställas utifrån bestämmelserna i lagen om 
allmännyttiga bostadsföretag. För närvarande gäller att utdelningen får högst 
uppgå till den genomsnittliga statslåneräntan (året innan) + 1 procentenhet 
på kontant tillskjutet aktiekapital. Utdelningen får dock inte överstiga hälften 
av företagets resultat för föregående år.
Kommunfullmäktige prövar årligen hur stor aktieutdelningen ska vara.
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11. Finansiering
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan 
lämna borgen. För lån med kommunal borgen ska kommunen ta ut 
marknadsmässiga borgensavgifter.
Borgensavgiftens storlek prövas årligen i samband med kommunens 
budgetprocess.
För nya lån med kommunal borgen prövas borgensavgiftens storlek 
individuellt.
Bolagets kassaflöde ska på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar 
ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras.
Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent.

12. Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 
påkallar. 
Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 
den 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare 
omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av 

- protokoll från bolagsstämma

- protokoll från styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets presidium och VD ska delta vid möte med företrädare för 
kommunen minst en gång per år (ägardialog). 

13. Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen innan 
aktuell planperiod påbörjas.

14. Kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag 
om kommunal redovisning.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
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nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

15. Ersättare
Ersättare ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare 
har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Ersättare som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och 
lojalitetsplikt som ledamot.

16. Taxa för att ta del av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Tomelilla kommun vid var tid gällande taxan 
för kopiering eller utskrift av allmänna handlingar.

17. Arkivreglemente
Tomelilla kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tomelilla kommun.

18. Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla 
bolagsstämma/årsstämma.
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. 
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Ägardirektiv Tomelilla Industri AB

Detta ägardirektiv avser Tomelilla Industri AB, (556077-5040), (nedan kallat 
bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2020-xx-xx

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Tomelilla kommun. Bolaget är en del av kommunens 
verksamhet och därmed ett medel för att uppnå kommunens övergripande 
mål. Bolaget ska i sin verksamhet och i sin verksamhetsuppföljning beakta 
detta. 
Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av 
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda 
av bolagsstämma. 
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, 
såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i 
lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- 
och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion 
över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. 
Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med ett särskilt 
reglemente för Tomelilla kommun och dess helägda företag. Bolaget ska 
följa Tomelilla kommuns planer och styrdokument.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 
kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den 
närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets 
styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen 
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.
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4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss 
uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att 
strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets ändamål
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att, utöver vad som 
anges i bolagsordningen, 

- Aktivt verka för att Tomelilla kommun utvecklas som en attraktiv 
näringslivs- och utbildningsort.

- enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande 
tillhandahålla lokaler och fastigheter för industrier, hantverkare, 
utbildning, bostäder med tillhörande affärslokaler och kommunal 
verksamhet i Tomelilla kommun.

- Aktivt verka för en god miljö, bland annat, men inte enbart, genom 
att tillhandahålla sunda och energieffektiva hus, samt aktivt arbeta för 
att Tomelilla kommun ska bidra till att uppnå nationella och lokala 
miljömål.

- Aktivt verka för att Tomelilla kommuns övergripande mål och 
visioner uppnås.

- Medverka och ta initiativ i frågor som rör brottsförebyggande 
åtgärder.

- Långsiktigt underhålla fastigheterna för att upprätthålla dess värde.

- Aktivt verka för att Tomelilla utvecklas till en ort som fullt ut drar 
nytta av digitaliseringens möjligheter och positiva effekter.

6. Bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.
Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den 
kommunala kompetensen.
Bolaget har till uppgift att:

- på affärs- och miljömässiga principer förvärva, arrendera, sälja, hyra ut 
eller utarrendera fastigheter och att uppföra och förvalta byggnader 
för industri- och hantverksändamål, utbildning samt bostadshus med 
tillhörande affärslokaler.
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- tillvarata digitaliseringens möjligheter med fokus på medborgarnytta 
och effektivisering.

- i verksamheten iaktta livscykeltänkandet och se till att verksamheten 
tar sin utgångspunkt i ett miljömässigt modernt förhållningssätt.

Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att 
förvalta eller hyra ut.
Bolaget ska innan den 30 juni 2021 utforma och föreslå nyckeltal, indikatorer 
eller andra mått som kan användas för att belysa och analysera bolagets 
insatser och deras effekt avseende bolagets yttersta ändamål enligt punkten 5 
i dessa direktiv. 
Bolaget ska halvårsvis redovisa innehållet i de, enligt punkten ovan, 
framtagna nyckeltalen/måtten tillsammans med en egen analys och förslag 
till vidare åtgärder/handlingsplan för att ytterligare stärka arbetet med 
bolagets och kommunens ändamål.

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av 
bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen 
kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna 
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget 
samråda med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 
kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 
angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 
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befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de 
avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande 
kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Ekonomiska mål
Bolaget ska eftersträva en långsiktig ekonomisk stabilitet. Verksamheten ska 
bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.
I syfte att minimera kommunens risktagande ska bolaget, i de fall ett ägande 
ej är att föredra ur näringslivspolitiskt aspekt, pröva att på marknadsmässiga 
villkor söka avyttra fastigheter.
Vid kalkylering av hyresnivåer ska en för branschen rimlig riskpremie 
uttagas.
Långsiktigt bör målsättningen vara att sträva efter en soliditet på lägst 15 %, 
beräknat på justerat eget kapital.
Bolagets avkastning ska på lång sikt uppgå till minst 5 % av det insatta 
kapitalet. Med avkastning menas här bolagets resultat efter finansiella poster 
och exkl. realisationsvinster/förluster i relation till det insatta kapitalet.
Kommunen bestämmer hur avkastningen ska disponeras; eventuellt kan 
medlen kvarstå i bolaget och konsolidera den finansiella ställningen.
Kommunen prövar årligen vilken aktieutdelning som ska ske.

11. Finansiering
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan 
lämna borgen. För lån med kommunal borgen ska kommunen ta ut 
marknadsmässiga borgensavgifter.
Borgensavgiftens storlek prövas årligen i samband med kommunens 
budgetprocess.
För nya lån med kommunal borgen prövas borgensavgiftens storlek 
individuellt.
Bolagets kassaflöde ska på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar 
ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras.
Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent.

12. Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. 
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så 

239



5 (6)

påkallar. 
Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per 
den 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägaren på viktigare 
omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av 

- protokoll från bolagsstämma

- protokoll från styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets presidium och VD ska delta vid möte med företrädare för 
kommunen minst en gång per år (ägardialog). 

13. Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 
Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen innan 
aktuell planperiod påbörjas.

14. Kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag 
om kommunal redovisning.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms 
nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

15. Ersättare
Ersättare ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare 
har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Ersättare som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och 
lojalitetsplikt som ledamot.

16. Taxa för att ta del av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Tomelilla kommun vid var tid gällande taxan 
för kopiering eller utskrift av allmänna handlingar.

17. Arkivreglemente
Tomelilla kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tomelilla kommun.
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18. Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla 
bolagsstämma/årsstämma.
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 39 Dnr KS 2020/77

Årsredovisning 2020 - Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen.

Jäv
Tina Bergström-Darrell (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 
beslut i detta ärende. 

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat 
årsredovisning för 2020. Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 73 tkr. 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
medlemskommunernas fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Ystad-Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: 
Ks 2021.577.
Årsboksgranskning och revisorernas revisionsberättelse för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: Ks 2021.1072.
Underskriven revisionsberättelse 2020, Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, handlingsid: Ks 2021.1073.
Kommunfullmäktige § 64/2020, handlingsid: Ks 2021.1854.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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ÅRETS HÄNDELSER OCH ARBETE 

Förvaltningsberättelse 
 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Miljöförbundet har sedan 2012 haft en ekonomi i balans.  
 
Samtliga verksamheter där miljöförbundet har tillsynsansvar har klassats vilket gör att tillsynsarbetet 
kan planeras långsiktigt. Ny miljöbalkstaxa fastställdes under hösten 2020 och det finns några 
verksamheter som justerats i tidsåtgång, både uppåt och nedåt. Det finns verksamhetsplaner långt 
fram i tiden inom samtliga områden och handläggarna kan i god tid planera och läsa in sig inför nya 
arbetsuppgifter.  
 
Genomgång av samtliga taxor där miljöförbundet har tillsynsansvar sker kontinuerligt. Det är viktigt att 
miljöförbundet kan stå bakom det antal timmar som verksamheterna debiteras för gällande 
inspektioner/kontroller. Lika viktigt som det är att fakturera korrekta belopp vid kontroller och 
inspektioner är det att fakturera korrekt vid ansökningar/anmälningar/registreringar. Även detta 
regleras i taxan och genomgång att timmarna stämmer görs kontinuerligt. Effektivare tillsyn är något 
som ständigt utvecklas då en inspektör vid vissa tillfällen kan utföra tillsyn med stöd av flera 
lagstiftningar. På så sätt är det inte flera inspektörer som besöker verksamhetsutövaren utan bara en 
inspektör. Direktionen har sedan tidigare tagit beslut på att årlig tillsynsavgift skall vara utskickad 
senast sista februari innevarande år. Med anledning av situationen med Corona så kunde de 
verksamhetsutövare som ville ha respit med betalning under 2020 få det med olika tidsintervall 
beroende på hur omfattande fakturans belopp varit på. 
 
Miljöförbundet tog i oktober 2018 fram en plan för att utveckla ett annat arbetssätt genom att vara mer 
coachande och vägledande vid inspektioner och kontroller samt att arbeta i projekt. Genom att arbeta 
med avgränsningar i tillsynen finns det möjlighet att anpassa personalresurser och arbetsinsatser efter 
målgrupp och behov.  
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Miljöförbundet har sedan tidigare tagit beslut på att vara ett miljöförbund som ligger i framkant och 
därför följer vi hela tiden utvecklingen med att hitta nya moderna arbetssätt. Under 2020 har vi 
investerat i en drönare som kommer att underlätta vid till exempel strandskyddstillsyn eller olagliga 
soptippar. Arbetet med E-blanketter påbörjades 2019 och arbetet fortlöper hela tiden. En plattform har 
installerats för att kunna möta framtiden med E-blanketter där man kan följa sina ärenden under ”Mina 
sidor”. Ny plattform har också installerats för att kunna hantera E-fakturor. 
 
I juni fyllde miljöförbundet 11 år och detta firades med att hissa vår flagga som nu står intill 
miljöförbundet. 
 
Vi finns på sociala medier och har en aktuell hemsida. Dessa uppdateras kontinuerligt med rapporter 
från olika tillsynsprojekt och annan information som vi vill dela med oss av. Facebooksidan får fler och 
fler följare och beroende på våra inlägg är det stundtals många kommentarer.  
 
Under 2019 trädde en ny lagstiftning i kraft som gäller tobak och liknande produkter. Ansöknings-
förfarandet ställer betydligt högre krav på den som söker tillstånd idag mot tidigare. Tillsynen görs 
både som yttre och inre tillsyn som ställer krav på att verksamheterna har god ekonomi, sköter sin 
egenkontroll m.m. Miljöförbundet har under året också hjälpt Sjöbo kommun med att handlägga 
ärende som gäller tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen och liknande produkter.  
 
Vid halvårsskiftet övergick alkoholtillsynen till 
miljöförbundet från Tomelilla kommun. Arbetet 
med att handlägga ärende har kommit väl 
igång. Under hösten togs det beslut på i 
respektive medlems-kommuners 
kommunfullmäktige att fr.o.m. 2021 ska 
delegationen övergå till miljöförbundet att 
besluta i alkoholärende. Detta kommer att 
underlätta beslutsgången och bli effektivare, 
vilket ligger i det uppdrag som miljöförbundet 
har från medlemskommunerna. 
 
 
Under året har det utförts trängselkontroller på serveringar. Då de första restriktionerna under 
pandemin kom, informerades verksamheterna, sedan gjordes personliga informationsbesök och 
därefter utfördes kontroller. I samband med att det blev ”hemester” var det ett stort antal personer som 
kom till Ystad och Österlenregionen. Många besökare underlät att respektera att hålla avstånd och 
verksamhetsutövare ville ha mindre avstånd mellan borden. Några verksamheter fick uppföljande 
kontroller och en verksamhet stängdes då verksamhetsutövaren inte gjorde någon åtgärd trots flera 
påpekanden.  
 
Att det blev många besökare och trångt på serveringsställena uppmärksammades i press och TV och 
under juli var det en längre intervju i morgonstudion i SVT där miljöförbundet var med och gav sin syn 
på trängselproblematiken. Även reportage kring miljöförbundets arbete fanns att höra i olika radio-
kanaler, reportage i dagspressen och på sociala medier. 

 
Under 2018 togs beslut i samråd med våra medlemskommuner att det ska finnas extra insatser för att 
få ett aktuellt register över enskilda avlopp. Arbetet har fallit väl ut och det finns idag ett uppdaterat 
register över enskilda avlopp och även statusen på avloppen har blivit bättre, d.v.s. färre röda enskilda 
avlopp (direktutsläpp utan efterföljande tillräcklig rening) och fler som är gröna och gula (tillräcklig 
rening med eventuell justering inom viss tid). 
 
Löne- och medarbetarsamtal har utförts under året med medarbetarna. Under våren 2015 togs ett 
dokument fram ”lönebildning på Miljöförbundet” som det beslutades att arbeta efter. Lönerna på 
miljöförbundet ligger i linje och något i överkant med de tio största arbetsplatserna i Skåne och i hela 
landet. Under 2019 togs ett underlag fram till både medarbetar- och lönesamtal, där det ställs krav på 
att var påläst och komma med egna förbättringsförslag för att föra miljöförbundet framåt. 
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Previa anlitades under 2019 för att genomföra en arbetsmiljöenkät där alla medarbetare även erbjöds 
hälsokontroll. Resultatet av arbetsmiljöenkäten framfördes i slutet av januari och det presenterades ett 
antal punkter som behöver utvecklas. För att få hjälp i arbetet kontaktades Tomelillas HR-avdelning 
som under året varit ett stort stöd. Arbetsmiljöarbetet har tagit större plats under året och från och med 
kommande år och framåt kommer det att vara speciella möten för hela verksamheten där alla 
involveras för att driva arbetsmiljöarbetet framåt. 
 
Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun (en intern grupp som 
arbetar mot näringslivet) där vi känner att miljöförbundet har en viktig och aktiv roll att fylla.  

 
Miljöförbundet hade under hösten en gemensam eftermiddag i Ystad där förvaltningen presenterade 
för våra förtroendevalda politiker i direktionen vilka fokusområden som förvaltningen planerat till 2021. 
 
Med anledning av rådande pandemi har det inte varit några gemensamma sammankomster under året 
för förvaltningen. En planerad gemensam resa med förtroendevalda fanns på förslag till juni månad 
men flyttades fram till september för att återigen avbokas och flyttas till kommande år. 
 
Kontinuerligt under året har rapporter presenterats över utförda tillsynsprojekt, som efter information 
på direktionsmötena lagts ut på hemsidan. De rapporter som presenterats avser bland annat 
vindkraftverk, enskilda avlopp, fruktodlare, skjutbanor m.m. 
 

Vårt omklädningsrum i källaren används 
fortfarande av SÖRF. Avtal om 
omklädningsrummet är skrivet för ett flertal år 
framåt i tiden. 
 
Avtalet med Unity Line avseende 
livsmedelskontroller på m/s Skania och m/s 
Polonia har förlängts under 2019 till och med 
2022. Två gånger om året utförs 
livsmedelskontroll samt provtagning av livsmedel, 
is och rengöring. Då många av våra invånare 
reser till Polen är det bra med insikt i 
livsmedelshanteringen ombord. Med anledning 
av rådande omständigheter har i samråd med 
Unity Line någon kontroll inte utförts under året 

 
Under året har det utförts ca 375 riskinventeringar, ca 375 inventeringar och det har skickats ut ca 275 
rådbrev när det gäller enskilda avlopp. Livsmedelskontrollerna uppgick till 386 och trängselkontrollerna 
till 240. Det utfördes 70 inspektioner av tobak, öl och receptfria läkemedel samt utfördes 246 hälso-
skyddsinspektioner och av dessa var 45 inspektioner klagomål. På lantbruk och fruktodlare utfördes 
150 inspektioner. Det utfördes 251 inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet. När det gäller 
alkohol så har det sedan halvårsskiftet utförts 30 inspektioner. Sammanlagt har det under året utförts 
1 373 kontroller/inspektioner/tillsyn.  
 
På uppdrag av medlemskommunerna har nya hälsoskyddsföreskrifter tagits fram under 2020. De 
tidigare föreskrifterna har varierat mellan kommunerna. Nu gäller samma föreskrifter för alla tre 
kommunerna. 

 
Arbetet med en översyn av vilka arbetsuppgifter som ska utföras av miljöförbundet och respektive 
kommuners plan- och byggavdelningar påbörjades under 2012. Det har varit en del diskussioner 
under året och det har även tagits fram en mall som vi arbetar efter. Minst en gång om året träffar vi 
respektive kommuns plan- och bygg för att diskutera hur vi tillsammans kan underlätta för varandra så 
att ingenting ”faller mellan stolarna”.  
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Den kommunala koncernen 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund bildades den 1 juni 2009 och har sedan dess ansvar för 
myndighetsutövningen åt medlemskommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn. Uppdraget är 
formulerat i ett reglemente och en förbundsordning. Konkret är det myndighetsutövning inom 
miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobak och liknande produkter, alkohollagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt tillsyn enligt lagen om receptfria läkemedel som åligger miljöförbundet. 
 
Medlemskommunerna styr förbundet via en direktion. En förvaltning är underställd direktionen och 
verksamheten leds av en miljöchef. Organisationen inom förvaltningen är sedan några år tillbaka platt 
utan mellanchefer och gruppledare. 
 
Miljöförbundet har ett flertal verksamheter som kontrolleras varje år med stöd av gällande lag-
stiftningar. Miljöförbundet har även en rådgivande funktion till allmänheten. Rådgivningen är framför 
allt riktad till invånare i medlemskommunerna som vill starta företag eller på annat sätt har frågor enligt 
de lagstiftningar som miljöförbundet arbetar med.   
 
Miljöförbundet är remissinstans till medlemskommunerna när det gäller översikts- och detaljplaner, 
strandskydd och kommunala miljömål. Miljöförbundet är också involverade i krisarbetet i våra 
medlemskommuner. 

 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Pandemin som drabbat Sverige och världen har utifrån ett ekonomiskt perspektiv haft en positiv 
påverkan på miljöförbundets resultat under 2020. Förbundet har erhållit ca 0,5 mkr i ersättning för 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Utöver det har förbundet under perioden mars till 
juni fått nedsatta arbetsgivaravgifter med ca 0,4 mkr. Förbundet har kompenserats med ca 0,1 mkr för 
sjuklönekostnader.  

 
Händelser av väsentlig betydelse 
Inga händelser av väsentlig betydelse utöver det som redan beskrivits. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Miljöförbundets verksamhet står för kompetens, ärlighet och förtroende och miljöförbundet är 
angeläget om att medborgarna också ska uppleva det så. Miljöförbundet vill vara ett miljöförbund som 
ligger i framkant och vara den myndighet vi själva vill möta med ett starkt varumärke genom att se 
över hur vi kan vara effektiva i vår myndighetsutövning och med ett positivt bemötande. Hemsidan 
kommer därför kontinuerligt uppdateras med information och rapporter. Miljöförbundet arbetar efter att 
uppfylla de nationella miljömålen med att anpassa sin myndighetsutövning. 

Under 2020 beslutade direktionen att följa samma mål som togs fram under 2020. Dessa är följande: 

Övergripande mål: 
Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för 
nuvarande och kommande generationer 
 
Myndighetsutövning 
Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn  
Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning 
Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet 
 
Stöd  

Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet 
 
Personal 
Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje 
Mål 2. Utveckling 
 
Ekonomiska mål 
Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt 
Mål 2: Rättvist avgiftsuttag 

 
Finansiella mål (mål från medlemskommunerna) 

Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 
självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat. 
 
Fokusområde som förvaltningen tagit fram för 2021 

Förvaltningen har tagit fram fokusområde enligt kommande års tillsyn och kontroll som sedan bedrivs 
enligt övergripande mål. De områden som tagits fram är för att förvaltningen anser att det är område 
som är viktiga med ett perspektiv på miljö, hälsoskydd och livsmedel. Tillsynen kommer att bedrivas 
både som myndighetskontroll och rådgivning.  
 

 Förskolor: Tillse att det finns uppdaterade aktuella rutiner i egenkontrollen och att den är 

förankrad med personalen  
 

 Fastighetsägare: Tillsyn av bl.a. ventilation i bostäder. Förvaltningen arbetar efter miljömålet 

god bebyggd miljö och folkhälsomål nr 5 Boende och närmiljö. 
 

 Direktutsläpp av enskilda avlopp: Följa den plan för enskilda avlopp som beslutats av 

direktionen. Att från planen kunna göra avsteg för att handlägga de enskilda avlopp där det 
sker direktutsläpp. Förvaltningen arbetar efter de nationella miljömålen grundvatten av god 
kvalité, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning och hav i balans samt levande kust 
och skärgård. 

 

 Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning: Ge kunskap om avfallsminimering till 

verksamhetsutövare i samband med avfallsförebyggande tillsyn. Förvaltningen arbetar efter 
miljömålen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd miljö. I Länsstyrelsen 
Skånes regionala åtgärdsprogram pekas förebyggande av avfall ut som ett prioriterat område 
för att nå aktuella miljömål. 
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 Säkerställa informationen i livsmedelskedjan: Stämmer menyn med vad kunden blir 

serverad? 
 

 Spårbarhet - ägg (operativt mål 6): Verifiera så det finns spårbarhet på ägg. 
 

 Information om allergener (operativt mål 8): Kan verksamheten lämna korrekt information 

om allergener?  
 

 Mikrobiologiska risker: Säker hantering av livsmedel genom hela flödet. 
 

 Dricksvatten: Rutin upprättas inom miljöförbundet för att säkerställa att liknande 

verksamheter som tillhandahåller dricksvatten från enskild brunn har likvärdiga krav och 
undersökningsprogram. 
 

Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform. Projekten gör att vi framöver kommer se var vi 
bör lägga mer resurser, kommer kunna jämföra resultatet i ett större perspektiv och skriva rapporter 
som blir tillgängliga för medborgarna och dela med oss av kunskap vid tillsynsbesöken. Vi kommer 
även fortsättningsvis utföra inspektioner och kontroller på ett coachande sätt.  
 
Fokus kommer att läggas på vår kärnverksamhet och det uppdrag vi har från våra medlems-
kommuner, det vill säga myndighetsutövning. 
 
Då samtliga verksamheter är klassade och tillsynsplaner är upprättade känns det som att 
miljöförbundet har ett gott framtidsperspektiv. 

 
Uppföljning av mål 2020 
 
Övergripande mål: 

Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för 
nuvarande och kommande generationer. 
 
Måluppfyllelse: I de kontroller/inspektioner som utförs är grunden att skapa en sund och säker livsmiljö 

för nuvarande och kommande generationer.  Målet bedöms som uppfyllt   
 

Vår myndighetsutövning 
 
Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn  

Indikator: Verksamhetsplan med antal inspektioner och kontroller som baseras på risk- och 
erfarenhetsbedömning ska finnas upprättad för varje år.   
Uppföljning: Tertial, halvår- och årsbokslut. 

Måluppfyllelse: Målet bedöms som uppfyllt   
 
Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning 
Indikator: Medborgare och våra verksamheter ska uppleva ett respektfullt och gott bemötande. 
Uppföljning: Tertial, halvår- och årsbokslut. 
 
Tillsynen ska vara effektiv och värdeskapande för de vi finns till för och alla ska behandlas lika. 
Våra beslut ska vara välgrundade, motiverade, lätta att förstå och vara tydligt formulerade. 
Vi för en respektfull och aktiv dialog som främjar verksamhetsutveckling för den vi möter.  
Vi har fokus på behoven hos de vi finns till för och bidrar med kompetens.  
Vi har ett kvalitetsmål kopplat till mål 2 där vi arbetar med hur vi uppfattas av verksamhetsutövarna 
efter vår tillsyn och efter beslut av ansökningar. 
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Måluppfyllelse: Frågor har ställts på de vykort som vi vill ha in efter inspektion/kontroll. Av de 23 vykort 
som kommit in har 12 svarat att de är utomordentligt nöjda, 8 st mycket nöjda och 3 stycken som är 

nöjda. Målet bedöms som uppfyllt   
 
Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet 

Indikator: Våra ansökningsblanketter ska vara lätta att förstå och lätta att fylla i. 
Uppföljning: Tertial, halvår- och årsbokslut. 
 
Tillgängligheten med blanketter som kan fyllas i digitalt ska ökas och där kan den sökande följa 
ärendenas handläggning. 
 
Vår handläggning ska ske skyndsamt och kostnadseffektivt. Ärende som beslutas på delegation ska 
vara beslutade inom två veckor. Ärende som beslutas av direktionen ska vara beslutade inom sex 
veckor från det att kompletta handlingar inkommit. Det kan finnas undantag, bland annat i ärende som 
kräver remissförfarande. Mallar ska finnas för alla beslut som förvaltningen arbetar efter och som är 
lätta att förstå och tydligt formulerade. 
 
Måluppfyllelse: Frågor har ställts på de vykort som vi vill ha in efter inspektion/kontroll. Av de 23 vykort 
som kommit in har 5 svarat att de är utomordentligt nöjda, 8 st mycket nöjda och 7 st som är nöjda. En 

verksamhet har svarat ”vet ej”. Målet bedöms som uppfyllt  

 

Stöd  
 
Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet 
Indikator: Förbundet ska vara delaktiga i medlemskommunernas krisberedskap, miljö-och folkhälsomål 
samt översikts- och detaljplaner. 
 
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Förvaltningen har varit delaktig i samtliga medlemskommuners krisberedskap under 
året, svarat på de detaljplaner som inkommit, varit delaktiga i miljömålen samt varit delaktig i Ystads 

folkhälsomål. Målet bedöms som uppfyllt  
 

Personal 
 
Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje 

Indikator: Ett strukturerat arbete med en arbetsmiljöpolicy med årlig handlingsplan och skyddsrond. 
Sjukfrånvaron hos medarbetarna ska som målsättning inte vara högre än hos våra medlems-
kommuner. Lönekartläggning ska genomföras varje år före lönerevision. Medarbetarenkäter ska 
genomföras regelbundet. 
 
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Arbetsmiljöarbetet har kommit igång och skyddsrond har utförts, uppdatering av vissa 
rutiner samt att det utförts en riskinventering när det gäller hot och våld. Under året har det också 
utförts en del riskanalyser med anledning av alkoholenhetens övergång till miljöförbundet och Corona. 
Lönekartläggning är utförd. Det som inte utförts utan planerats till våren 2021 är en medarbetarenkät. 

Målet anses som delvis uppfyllt  
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Mål 2. Utveckling 
Indikator: Alla medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling inom sitt arbetsområde. 
Tid för kurser, inläsning, kompetensutveckling ska finnas i personlig verksamhetsplan. 
 
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Medarbetarna har erbjudits att delta i kurser/kompetensutveckling inom sitt 
arbetsområde. Vid medarbetarsamtalen har individuella utvecklingsplaner tagits fram. Målet bedöms 

som uppfyllt  
 
Ekonomiska mål 
 
Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt 

Indikator: Ett strukturerat arbete med intern kontrollplan. Verksamhetsplan ska upprättas årligen för att 
kunna använda organisationen på ett effektivt och SMART- arbetssätt. 
 
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Intern kontrollplan är framtagen och beslutad av direktionen.  Målet bedöms som 

uppfyllt  
 
Mål 2: Rättvist avgiftsuttag 

Indikator: Samtliga tillsynsregister ska vara uppdaterade med korrekt klassning med tillsynsavgifter på 
de som faktureras årligen. Alla handläggare tillämpar taxan på samma sätt. Årsavgifter ska vara 
fakturerade senast februari månad innevarande år. Timavgifter debiteras efter avslutad handläggning 
av ansökan eller tillsyn. 
  
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Genomgång och justering av miljöbalkstaxan har gjorts under 2020. Det finns 
verksamheter som behöver klassas om enligt de justeringar som är beslutade i taxan. Målet anses 

som delvis uppfyllt  
 
Finansiella mål (mål från medlemskommunerna) 
Indikator: Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 
självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat. 
Uppföljning: årsbokslut 

Måluppfyllelse: Målet bedöms som uppfyllt  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 
Allmänt 
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret med ett positivt utfall på 73 tkr och en självfinansieringsgrad 
på 63 %. Det motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 783 tkr. Resultatet är nedjusterat med en 
återbetalning av kommunernas medlemsavgift uppgående till 825 tkr. Enligt förbundsordningen ska 
överskott överstigande 1 % av medlemsavgiften återföras till medlemskommunerna.  
 
I budget 2019 och 2020 var det finansiella målet att förbundet ska gå med positivt resultat inte uppfyllt. 
Direktionen åberopade i budgetprocessen synnerliga skäl att inte behöva återställa underskottet under 
kommande år på grund av en nödvändig satsning på ett uppdaterat avloppsregister. Syftet var att 
kommunerna ska klara sina miljömål och att förbundet får uppdaterade register för att kunna leverera 
data till andra myndigheter. Förbundet lyckades glädjande nog utföra riskinventeringen enligt plan och 
samtidigt uppfylla balanskravet om att intäkterna ska överstiga kostnader under både 2019 och 2020. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,2 mkr. 
Avvikelsen beror till största del på att miljöförbundet har tagit över alkoholtillsynen från Tomelilla vilket 
ger avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan i relation till budget. Intäkter från verksamheten 
avlopp redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 mkr.  
 
Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr hänförligt till ersättning för tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  
 
Personalkostnader redovisar en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,0 mkr och övriga 
kostnader redovisar en negativ avvikelse på 0,3 mkr. Båda avvikelserna beror huvudsakligen på den 
nya alkoholtillsynsverksamheten. 
 
På balansdagen 2020 har miljöförbundet 338 tkr (413) i kundfordringar mot verksamhetsutövare, detta 
efter att reserv för osäkra kundfordringar på 33 tkr (26) hänförligt till äldre fordringar har beaktats i 
bokslutet. De osäkra kundfordringarna täcker 100 % av de sammanlagda fordringarna som är äldre än 
sex månader; för dessa gör miljöförbundet bedömningen att en osäkerhet råder.  
 
Miljöförbundets likvida medel uppgår till ca 3,4 mkr (2,5) vid verksamhetsårets utgång. Det motsvarar 
en kassalikviditet på 202 % (229). Likvida medel klassificeras under övriga fordringar i balans-
räkningen eftersom förbundet har en koncernkontofordran på Ystads kommun.  
 
Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksam-
hetsmässiga mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. 
Resultatet är positivt och det finns inga underskott att återställa från tidigare år.  
 
 

 
 
 

252



2020-02-03  11(16) 

 

 

 

Resultaträkning (tkr) 
Prognos 

2020 
(aug) 

Budget 
2020 

Utfall 
2020 

(före just. 
medl.avg.) 

Utfall 
2020 

(efter just. 
medl.avg.) 

Resultat 
mot 

budget 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Medlemsavgifter 7 330 7 330 7 330 6 505 -825 7 150 6 980 6 689 

Miljö o 
Hälsoskyddsavgifter 

9 490 7 700 9 921 9 921 2 220 8 054 7 329 7 533 

Diverse övriga intäkter 860 450 982 982 532 463 145 111 

Personalkostnader -12 380 -11 700 -12 669 -12 669 -969 -11 414 -10 341 -10 278 

Övriga kostnader -4 100 -4 220 -4 474 -4 474 -254 -4 019 -3 951 -3 949 

Semesterlöneskuld 0 0 35 35 35 46 82 69 

Avskrivningar -230 -270 -226 -226 44 -277 -241 -105 

Återställande av 
underskott 

- - - - - - - - 

Resultat 970 -710 899 73 783 3 3 70 

Självfinansieringsgrad 67 % 50 % 63 % 63 %  54 % 52 % 54 % 

 
Medlemsavgiftens historik 
 
2009: 4 999 tkr (halvt verksamhetsår) 
2010: 9 741 tkr 
2011: 9 720 tkr 
2012: 7 830 tkr 
2013: 7 000 tkr 
2014: 7 000 tkr 
2015: 7 175 tkr 
2016: 6 980 tkr, varav 695 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
2017: 6 980 tkr, varav 291 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
2018: 6 980 tkr 
2019: 7 150 tkr 
2020: 7 330 tkr, varav 825 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
 
Timtaxa 
 
Timtaxan har under 2020 varit följande: 
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1 040 kr 
Prövning av tillsyn av livsmedel 1 271 kr. 
Prövning och tillsyn av öl/tobak/läkemedel 1 040 kr. 
Samtliga taxor har höjts med ca 2,5 %.  
 
Investeringar 
 
Inga nya anläggningstillgångar har köpts in under verksamhetsåret.  

 
Balanskravsresultat 
2020 års resultat på 73 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2020 uppfyller 

balanskravet enligt kommunallagen.  
 
 2020 2019 
Enligt resultaträkning 73 3 
Avgår reavinst - - 
Justerat resultat 73 3 
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Väsentliga personalförhållanden 
Personalen var vid årsskiftet 17 tillsvidareanställda och 1 visstidstjänst. Det motsvarar 16,5 
tillsvidaretjänster (16,0 tjänster ifjol). Av tillsvidareanställda är 12 miljöinspektörer, två alkohol-
handläggare, en kontorskoordinator, en direktionssekreterare och en miljöchef. Fördelade på kön som 
var tillsvidareanställda vid årsskiftet är 7 män och 10 kvinnor.  
 
Under året har det inte varit några längre sjukskrivningsperioder eller sjukskrivningar som är 
relaterade till arbetet. 
 

Miljöinspektörerna har precis som tidigare år krav på sig genom att utarbeta personliga verk-
samhetsplaner där 1 000 timmar ska vara debiterbara. Framöver kommer grupperna själva lägga upp 
sina verksamhetsplaner och ha ett gemensamt ansvar för att fullfölja planerna. Uppföljning kommer att 
ske kontinuerligt. 
 
Tillsynsplaner framtagna långt fram i tiden och arbetet med att se över personalstyrkan fortlöper. Det 
pågår hela tiden ett arbete för att tillsynen ska bli så effektiv så möjligt.  
 
På miljöförbundet råder sedan 2012 en platt organisation, det vill säga en chef och inga mellanchefer, 
gruppledare eller teamledare. Denna organisation ställer högre krav på handläggarna. De olika 
arbetsgrupperna samarbetar själv för att lösa arbetsuppgifterna som ligger på respektive grupp att 
utföra. Det finns en ställföreträdande miljöchef som vid ordinarie miljöchefs frånvaro tar över ansvaret 
med samma befogenheter. Ställföreträdande miljöchefs arbetsroll har förändrats under året för att 
kunna avlasta miljöchefen med olika arbetsuppgifter.  

 
Förväntad utveckling 
Verksamheten har i stora delar följt den verksamhetsplan som beslutades av direktionen under hösten 
2019. Med anledning av den pandemi som råder i samhället har det gjorts prioriteringar i tillsynen då vi 
ställt om till digitala inspektioner/kontroller. Det som tillkommit under året när det gäller vårt uppdrag 
och som inte kunde förutspås är trängselkontroller på serveringsställena som miljöförbundet utför på 
uppdrag av medlemskommunerna. 
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RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2020-01-01 – 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31 

Verksamhetens intäkter 1 17 407 15 667 
Verksamhetens kostnader 2, 3 -17 110 -15 388 
Avskrivningar 4 -226 -277 
Verksamhetens nettokostnader  71 2 

Finansiella intäkter  2 2 
Finansiella kostnader  0 -1 
Årets resultat 5 73 3 
 

 

BALANSRÄKNING (tkr)  2020-12-31 2019-12-31 2017-12-31 

 
TILLGÅNGAR 

    

Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     

Maskiner och inventarier 6 855 1 082 1 317 
Summa anläggningstillgångar  855 1 082 1 317 
     
Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  338 413 463 
Övriga fordringar 7 5 004 3 839 4 560 
Kassa bank  0 0 0 
Summa omsättningstillgångar  5 342 4 252 5 023 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  6 197 5 334 6 340 
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     

Eget kapital  3 481 3 478 3 405 
Årets resultat  73 3 70 
Summa eget kapital  3 554 3 481 3 475 
     
Långfristiga skulder     
Övriga skulder  0 0 0 
     
Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  267 173 994 
Övriga skulder 8 2 376 1 680 1 871 
Summa kortfristiga skulder  2 643 1 853 2 865 
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 6 197 5 334 6 340 

 

Ansvarsförbindelser  2020 2019 

Leasingbilar, framtida åtagande  0 87 
 

255



2020-02-03  14(16) 

 

 

 
KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 

 
Den löpande verksamheten 

   

Resultat efter finansiella poster  73 3 
Justering för av- och nedskrivningar  226 277 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 299 280 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -1 089 607 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  790 -740 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  0 147 

    
Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anläggningstillgångar  0 -147 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -147 
    
Finansieringsverksamheten  - - 
Förändring av låneskuld    
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - 
    
Årets kassaflöde  0 0 
Likvida medel vid årets början  0 0 
Likvida medel vid årets slut  0 0 

 

Redovisningsprinciper och noter 

Redovisningsprinciper 

Ystad-Österlenregionens miljöförbund följer i allt väsentligt den Kommunala Redovisningslagen (KRL) 
och tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

De anställdas fordringar 

Sparade semesterdagar har skuldbokförts som kortfristig skuld och inkluderar PO påslag. 
Beräkningen är gjord per 2020-12-31. 
 
Anläggningstillgångar 

Tillgångarna har i balansräkningen tagits upp till det värde som åsattes inventarierna i samband med 
försäljningen från förbundsmedlem Simrishamns kommun till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
minskat med avskrivningar. Nya investeringar har upptagits till anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar 

Kostnaderna består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens 
anskaffningsvärde. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer och 
avskrivningarna påbörjas innevarande år. 
 
Kundfordringar 

Kundfakturor utställda efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har fordringsbokförts och 
tillgodogjorts årets redovisning. Fordringarna är värderade till det belopp de beräknas inflyta. 
 
Leverantörsskulder 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och 
belastar årets redovisning.  
 

256



2020-02-03  15(16) 

 

 

Tillgångar och skulder 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. 
 
Noter (tkr) 
 
Not 1 

Verksamhetens intäkter avser medlemsintäkter från de tre medlemskommunerna samt externa 
intäkter från tillsynsområden Miljöskydd, Livsmedel och Hälsoskydd. 

 

Medlemsintäkter 2020 2019 Ägarandel i % 
Ystad 2 804 3 082 43,1 
Simrishamn 2 192 2 409 33,7 
Tomelilla 1 509 1 659 23,2 
Summa 6 505 7 150  
    
Myndighetsutövning 9 920 8 054  
Övriga intäkter 982 463  
Totala intäkter 17 407 15 667  

 

Not 2 
Anställda och personalkostnader: 

 

Antal anställda 2020-12-31 2019-12-31 
Antal tillsvidareanställda 17 17 
varav kvinnor 10 9 
varav män 7 8 
Antal anställda omräknat till heltid 16,9 16,9 
   
Löner, arvoden och ersättningar   
Förbundsledning och direktion 1 081 1 118 
Övriga anställda 7 365 6 914 
Summa 8 446 8 032 

   
Pension och övriga sociala 
kostnader 

  

Pensioner och liknande förpliktelser 1 098 1 390 
Övriga sociala kostnader 2 213 2 428 
Summa 3 311 3 818 

   
Sjukfrånvaro (%)   
Total sjukfrånvaro 4,2 1,2 
Andel av sjukfrånvaro som avser 60 
dagar eller mer 31,6 0,0 
Sjukfrånvaro för kvinnor 5,0 1,7 
Sjukfrånvaro för män 3,1 0,7 
Sjukfrånvaro för anställda upp till 29 år 4,8 1,2 
Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år 0,8 0,8 
Sjukfrånvaro för anställda 50 år eller 
äldre 

5,7 1,5 

   
 
Not 3 
Total kostnad för räkenskapsrevision är 72 tkr (72) för räkenskapsår 2020. 
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna är 64,8 tkr (64,8). Förbundet gör 
bedömningen att 90% av revisionsuppdraget avser de sakkunnigas granskning av räkenskaperna. 
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Not 4 
Avskrivningar: 

226 tkr (277 tkr) utgörs av planenliga avskrivningar, vilka beräknas på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på investeringar till och med december 2020. 
 
Not 5 
Året resultat, avstämning mot balanskravet 
2020 års resultat på 73 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2020 uppfyller 

balanskravet enligt kommunallagen.  
 
 2020 2019 

Enligt resultaträkning 73 3 
Avgår reavinst - - 
Justerat resultat 73 3 
   
Not 6 
 2020-12-31 2019-12-31 
Materiella 
anläggningstillgångar 

  

Ingående anskaffningsvärden 2 525 2 377 
Inköp under året 0 148 
Försäljning/utrangering -  -  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

2 525 2 525 

   

Ingående avskrivningar - 1 443 - 1 166 
Försäljning/utrangering - - 
Årets avskrivningar - 227 - 277 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

- 1 670 - 1 443 

Summa 855 1 082 
 

Not 7 

 2020-12-31 2019-12-31 
Övriga fordringar   
Avräkning Ystads kommun 3 423 2 492 
Fordran moms och skatt 1 244 962 
Förutbetalda kostnader 313 367 
Övriga interimsfordringar 24 18 
Övriga fordringar - - 
Summa 5 004 3 839 
 

Not 8 

 2020-12-31 2019-12-31 
Övriga skulder   
Personalskatt och sociala avgifter 419 389 
Upplupen semesterlön 311 345 
Upplupen pensionskostnad 805 885 
Övriga interimsskulder 16 61 
Avräkning medlemskommunerna 825 - 
Summa övriga skulder 2 376 1 680 
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Syfte med granskningen

► Ernst & Young AB, EY har på uppdrag av revisionen i
Ystad- Österlenregionens miljöförbund genomfört en
granskning av förbundets årsbokslut och årsredovisning
per 2020-12-31.

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
beslutats.

► Revisionens huvudsyften är att bedöma om
► räkenskaperna är rättvisande,
► verksamheten är ändamålsenlig

och ekonomiskt tillfredställande,
► den interna kontrollen är tillräcklig.
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Periodens resultat med jämförelsetal samt
prognos och budget för helåret

73 3

970

-710

Jan-Dec 2020 Jan-Dec 2019 Prognos 2020 vid
delårsbokslut

Budget 2020

► Periodens resultat är något bättre i förhållande till föregående år. Det förbättrade
resultatet beror till stor del på högre intäkter från miljö- och hälsoskyddsavgifter.

► Resultatet är nedjusterat med en återbetalning av kommunernas medlemsavgift
uppgående till 825 tkr.

► Resultat för 2020 är 897 tkr lägre än prognos vid delårsbokslutet. Av skillnaden består
825 tkr av återbetalning av medlemsavgift till kommunerna.

► Avvikelsen mellan utfall och budget (2020) + 783 tkr. Den positiva budgetavvikelsen
förklaras i huvudsak av högre intäkter från miljö och hälsoskyddsavgifter. I budget för
2020 var inte alkoholenheten medtagen, vilket påverkar budgetavvikelsen.

belopp i tkr
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Verksamhetens nettokostnad 2020-12-31
samt jämförelse mot budget

► Intäkterna uppvisar en positiv  budgetavvikelse om 1 927 tkr. Intäkterna
för medlemsavgifterna avviker negativt mot budget om 825 tkr pga.
återbetalning av överskott. Stor del av den positiva budgetavvikelsen är
hänförlig till att miljöförbundet har tagit över alkoholtillsynen från
Tomelilla.

► Kostnaderna är 1 190 tkr högre än budgeterat, vilket i huvudsak beror
högre personalkostnader än budgeterat. Avvikelse är till stor del en
effekt utav att alkoholenheten tillkommit.

► Avskrivningar har en positiv avvikelse mot budget om 44 tkr.

Belopp i tkr Avvikelse
Budget Utfall Utfall/

Budget

Intäkter 15 480 17 407 1 927
Kostnader -15 920 -17 110 -1 190
Avskrivningar -270 -226 44

Verksamhetens nettokostnad -710 71 781
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Nyckeltal intäkter
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belopp i tkr
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Nyckeltal intäkter
Livsmedel och Miljöskydd
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belopp i tkr

► Inkomna årsavgifter från livsmedel har ökat med ca 53 tkr jmf med 2019
samt intäkter från timdebitering har minskat med 102 tkr.

► Inkomna avgifter från miljöskydd har minskat med ca 18 tkr jmf med
2019 samt intäkterna från timdebitering har minskat med 50 tkr.

264



Page 7

Balansposter

Bokslutsprocessen
► Arbetsprocessen gällande årsbokslutet är oförändrad i förhållande till

föregående år. Vi har i vår granskning inte funnit något som tyder på
några brister i processen.

Tvister
► Inga väsentliga tvister förekommer på bokslutsdagen.
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Balansposter

Kundfordringar
► I bokslutet har reservering av osäkra kundfordringar gjorts om 33 tkr (26).

Reservationen innefattar samtliga fordringar äldre än 6 månader,
kundfordringar som är förfallna mellan 3 – 6 mån har reserverats med 50
% av beloppet. Därutöver har individuell bedömning genomförts av övriga
förfallna fordringar. Principen är oförändrad jmf med föregående år.

Återbetalning medlemsavgift
► 825 tkr har i bokslutet bokats upp som skuld till medlemskommunerna.

Beloppet avser återbetalning avseende förbundets överskott för året till
den del överskott överstiger 1% av medlemsavgiften.

► Vår granskning av balansposterna har inte föranlett några notering
och/eller anmärkningar.
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Utförda tillsyner

► Tillsynen har i ökad omfattning ställts om till digitala
inspektioner/kontroller på grund av pandemin.

► Pandemin har medfört att trängselkontroller på serveringsställen har
tillkommit i uppdraget.

► Alkoholtillsynen från Tomelilla kommun övertogs vid halvårsskiftet.

► I likhet med de senaste åren har det under 2020 arbetats med tydliga
uppföljningar avseende utförd och kvarstående tillsynstid för samtliga
verksamhetsområden. Uppföljning sker av utförd samt kvarstående
tillsynstid.

► Vid ingången av 2020 fanns ingen tillsynsskuld från tidigare år.
► Vid årets utgång bedöms samtliga tillsynstimmar för 2020 vara utförda,

förutom inom livsmedel där 300 h i tillsynsskuld förs över till kommande
år.
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Rättvisande räkenskaper

En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomin är i balans är
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god
kommunal redovisningssed.

Bedömning
► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed med väsentlig

betydelse för redovisat resultat och ekonomisk ställning har noterats
under granskningen.

► Inför 2020 har anpassning av årsredovisningen gjorts. Främst avseende
RKR:s (Rådet för kommunal redovisning nya rekommendation aveende
förvaltningsberättelse.

► Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad
enligt de krav som lag och praxis kräver och har en fungerande struktur.

► I vår granskning har vi inte funnit några väsentliga fel. Varav vår
bedömning är att årsredovisningen presenterar rättvisande räkenskaper
avseende förbundets resultat och ekonomiska ställning per
balansdagen.
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Måluppföljning, balanskravet

► Balanskravsresultatet för räkenskapsåret 2020 uppgår till
73 tkr. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans
bedöms således vara uppfyllt vid räkenskapsårets utgång.

belopp i tkr

3 3

73

Balanskravsresultat 2018 Balanskravsresultat 2019 Balanskravsresultat 2020
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Måluppföljning, finansiella mål

Finansiella mål

► Verksamheten skall bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i
balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett
bokslut som visar ett positivt resultat.
► Målet bedöms i utvärderingen vara uppfyllt. Ekonomin är i balans och

självfinansieringsgraden uppgår till 63 %.
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Måluppföljning, verksamhetsmål

Verksamhetsmålen uppgår till åtta stycken

► Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn.
► Bedöms vara uppfyllt.

► Rättssäker och professionell myndighetsutövning.
► Bedöms vara uppfyllt.

► Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet.
► Bedöms vara uppfyllt

► Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet
► Bedöms vara uppfyllt
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Måluppföljning, verksamhetsmål

Verksamhetsmålen uppgår till åtta stycken, forts.

► Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje
► Bedöms vara delvis uppfyllt

► Utveckling
► Bedöms vara uppfyllt

► Effektiv organisation och arbetssätt
► Bedöms vara uppfyllt

► Rättvist avgiftsuttag
► Bedöms vara delvis uppfyllt

Sammantaget bedöms sex av åtta verksamhetsmål vara uppfyllda.
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Sammanfattning

► Utfallet för 2020 är + 73 tkr. Budgeterat resultat var -710 tkr och prognosen för helåret
vid delårsbokslutet var 970 tkr.

► Resultatet är nedjusterat med återbetalning av kommunernas medlemsavgift
uppgående till 825 tkr. Återbetalningen avser den del av förbundets överskott för året
som överstiger 1% av medlemsavgiften.

► Årets resultat om + 73 tkr innebär att balanskravsresultatet uppnås.

► Förbundet bedömer att samtliga debiterade tillsyner är utförda, förutom inom livsmedel
där 300 h i tillsynsskuld förs över till kommande år.

► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed har noterats. Årsredovisningen
bedöms i allt väsentligt vara utformad i enlighet med lag och praxis samt bedöms ge en
rättvisande bild av förbundets resultat och ekonomiska ställning.

► Det finansiella målet bedöms vara uppfyllt.

► Sex av åtta verksamhetsmål bedöms vara uppfyllda.

► Sammantaget bedöms resultatet i årsredovisningen vara förenligt med de beslutade
målen.
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    REVISIONEN 
 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

 
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits av Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återrapportering till respektive 
kommunfullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och 
redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med förbundsordningen. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed 
i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom den löpande granskningen av 
verksamheten. Förbundet har en självfinansieringsgrad på 63%, vilket innebär att 
förbundet har en ekonomi i balans och interna processer som stödjer ett effektivt 
resursutnyttjande. 
 
EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 
2020. Resultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. Resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga målen.  
 
Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Likaså att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig. Vi tillstyrker att medlemskommunernas 
kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2020. Vi tillstyrker att årsredovisning för 2020 godkänns för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.   
 
 
Tomelilla den 17 mars 2021 
 
 
 
Per Kristiansson  Birger Johansson  Anita Ullmann Kradjian 
  
 
 
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:  
Rapport från granskning av årsbokslut/årsredovisning för 2020 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Per Birger Christian Kristiansson
Förtroendevald revisor
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 40 Dnr KS 2020/126

Årsredovisning för 2020 - Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund - SÖRF

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund har avlämnat 
årsredovisning för 2020. Årsredovisningen visar ett överskott om 416 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), 
handlingsid: Ks 2021.964.
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020, Sydöstra Skånes 
Räddningsförbund (SÖRF), handlingsid: Ks 2021.961.
Revisionsberättelse Sydöstra Skånes Räddningsförbund (SÖRF) 2020, 
handlingsid: Ks 2021.960.
Kommunfullmäktige § 67/2020, handlingsid: Ks 2020.1857.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Räddningschefen inleder året som gått 
Det har gått ett år sedan ett okänt virus upptäcktes med låg risk för spridning i Sverige. I dag 
är det över 10 000 döda och ett samhälle som präglas av restriktioner och kris. Räddnings-
tjänsten som är en samhällsviktig funktion har följt råden från Region Skåne och Folkhälso-
myndigheten och tillämpat nödvändiga förhållningsregler, för att bidra till att begränsa smitt-
spridningen. Åtgärder har tagits fram för hur räddningstjänsten ska genomföra övningar, 
tillsyner, brandskyddskontroller och vilken skyddsutrustning som ska användas.  
SÖRF har ställt in eller skjutit upp aktiviteter som inte bedömts som kritiska för att upprätt-
hålla beredskap eller fullgöra uppdraget. SÖRF har haft en god beredskap och uppmanat alla 
anställda till försiktighet i det allvarliga läget och att följa myndigheternas råd och restrikt-
ioner. Skärpta råd infördes för att minska smittspridningen av Covid-19 och ett internt do-
kument skapades. Förbundets åtgärder för att minska riskerna har redovisats kontinuerligt 
för direktionen under året. 
 

Fortsatt stor brist på deltidsbrandmän 
Bristen på deltidsbrandmän är fortfarande stor i många av Sveriges kommuner. 52 procent 
av räddningstjänsterna klarar inte av att kontinuerligt upprätthålla den politiskt beslutade be-
redskapen. Det innebär ett ständigt arbete med schemaläggning och svårigheter att rekrytera 
ny deltidspersonal. Både SKR (Sveriges kommuner och regioner) och MSB (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) menar att problematiken gällande rekrytering av deltids-
brandmän är känd, men med en oklar omfattning.  
 

Sämre förutsättningar i dag 

 52 procent av räddningstjänsterna i Sverige klarade inte av att hålla den politiskt beslu-
tade beredskapen.  

 Majoriteten uppger att de upplever svårigheter vid nyrekrytering.  

 Begränsad arbetsmarknad på de orter som SÖRF bedriver räddningstjänst. 
o Det finns fysiska krav enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) för-

ordning för rökdykning, som påverkar rekryteringen negativt. De fysiska kraven 

för att bli brandman kan upplevas som höga. 

o Körkortskrav. 

o Förmåga att kunna tala svenska språket. 

o Bo och arbeta på samma ort som brandstationen är belägen. 

o Kombinationen familjeliv, civilt jobb, fritid och deltidsbrandman. 
 

Förutsättningarna för att rekrytera deltidsbrandmän har alltså inte förbättrats utan snarare 
tvärtom och det finns starka kopplingar mellan demografi och glesbygdsproblematik. Önsk-
värt att en myndighet som MSB ska vara mer stöttande när det gäller RiB frågor. MSB delar 
ut informationsmaterial till kommunerna som de kan marknadsföra sig med, men det saknas 
en samlad nationell satsning. Bristen på deltidsbrandmän har utretts många gånger. Nu hand-
lar det om att ta sig an problemet på ett konkret sätt och komma med en lösning. Räddnings-
tjänsterna behöver aktiv hjälp ifrån SKR och MSB. 
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Förändringar i lagen om skydd mot olyckor 
Vid årsskiftet skedde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är 
att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. 
Förändringarna innebär en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, bland annat 
genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB får 
genom förändringarna även utökad befogenhet att under vissa förutsättningar prioritera och 
fördela resurser. 
 

Föreskrifter om handlingsprogram 
Kommunernas handlingsprogram ska bli tydligare, konkretare, hålla högre kvalitet och vara 
jämförbara, till förmån för både kommunerna och tillsynsmyndigheten. MSB har genom 
ändringen i lagen om skydd mot olyckor, som beslutades i oktober 2020, fått möjlighet att 
utfärda föreskrifter om programmens innehåll och struktur. MSB arbetar just nu med att ta 
fram sådana föreskrifter och även allmänna råd. Dessa är just nu ute på remiss, med slutda-
tum 15 april 2021.  

 
Stöd till kommunerna 
För att stödja kommunerna i arbetet ser MSB även behov av kunskapsstöd i form av en 
handbok kopplad till föreskrifterna. Till handboken tas även två fördjupningsrapporter fram. 
En planeras vara en nationell beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats, som 
stöd för kommunernas lokala riskanalyser. Den andra handlar om beskrivning av förmåga 
till räddningsinsats. 
 

Föreskrifter om kommunal tillsyn 
I propositionen framhåller regeringen att det i dag finns stora skillnader i hur kommunerna 
utför sina tillsyner. Skillnader som nämns i propositionen är frekvens i tillsynsbesök, med-
delande av föreläggande och uppföljning efter att krav på åtgärder har framställts. Regeringen 
anser att tillsynen över enskilda av rättssäkerhetsskäl behöver utföras på liknande sätt över 
hela landet.  
Från och med att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021 kommer regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om hur tillsynen ska planeras och 
utföras. I förordningen framgår att MSB är den myndighet som bemyndigas att meddela 
dessa föreskrifter. MSB arbetar nu med att ta fram dessa föreskrifter. Till arbetet har skapats 
en referensgrupp bestående av representanter från 14 räddningstjänster, länsstyrelsen och 
SKR.  
 

Retroaktiv uppvaktning 
Under december månad var representanter från ledningsgruppen runt på brandstationerna 
inom SÖRF och träffade 30 medarbetare som varit anställda i 25 år eller längre. På grund av 
pandemin har det inte kunnat genomföras några festligare uppvaktningar som var planerat. 
Ett stort tack till samtliga för trogen tjänst inom SÖRF. 
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Direktionen 

För varje mandatperiod beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är ett övergripande 
styrdokument. Detta utgår ifrån både LSO (lag om skydd mot olyckor) och medlemskommu-
nernas uppdrag som ligger till grund för SÖRF:s verksamhet. I handlingsprogrammet beskrivs 
riskbilden i det geografiska området, vår förmåga och utvecklingsinriktning. Med handlingspro-
grammet som utgångspunkt ska varje år en verksamhetsplan upprättas. Planen beskriver upp-
drag, strategier, resurser och mål för det aktuella året och hur förbundet ska uppfylla dem.  

 
 
  

Direktionen 
Ordförande Johan Wahlgren (M) Ystad 
V ordförande Andre af Geijerstam (SD) Sjöbo 

 
Ledamöter Frederick Thott (M) Simrishamn 

 Karl-Erik Olsson (S) Simrishamn 
 Nils-Evert Erlandsson (C) Ystad 
 Stefan Lundgren (M) Sjöbo 
 Torgny Larsson (S) Tomelilla 
 Bengt Högborg (C) Tomelilla 
  

Ersättare Christer Hovbrand (S) Sjöbo 
  Lars Lundberg (KD) Sjöbo  
 Roland Thord (MP) Simrishamn 
 Anders Johnsson (M) Simrishamn 
 Margith Svensson (M)  Tomelilla 

 Peter Boström (S)  Tomelilla 
 Lennart Johansson (M) Ystad 
 Adrian Magnusson (S) Ystad 
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

Räddningstjänstförbundet strävar efter en effektiv resursanvänding. Nedan redovisas resultat 
och förklaringar till avvikelser och planerade åtgärder inom organisationen för att uppfylla och 
utveckla verksamhetsmålen. 
 
 

 

  Målet är uppfyllt   Målet är inte uppfyllt 

 
 
 

 
  

Förebyggande verksamhet 

(enligt LSO) 

Indikatorer Utfall 

 2020 

Utfall 

 2019 

Mål- 

uppfyllelse 

Utförda brandskyddskontroller. 4 -5 000 brandskyddskon-
troller/år. 

4 304 3 575 

 
 

Utförda tillsyner per 1 000 inv. Median Sverige 2,3. 1,6 2,2 
 

Pandemin har haft en negativ inverkan på antalet genomförda tillsyner under året. 

Arbetsmiljö 

 

Indikatorer Utfall  

2020 

Utfall  

2019 

Mål- 

uppfyllelse 

Antalet olycksfall ska minska. 5 olyckshändelser/år.     4 5 
  

Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet anmäls i ett webbaserat system som AFA Försäkring tillhanda-
håller. Antalet olycksfall i förbundet är fortsatt lågt och en satsning på det förebyggande arbetsmiljöar-
betet sker genom riskobservationer. 
 

Operativ verksamhet 

 

Indikatorer Utfall 

 2020 

Utfall 

 2019 

Mål- 

uppfyllelse 

Automatlarm ej brand.  Färre är tidigare år. 207 232 
 

Responstid. Tid från 112 anrop 
till första resurs är på plats.  

I jämförelse med rikssnitt. 
Mediantid 12,2 min.  

10,0 * 10,2 
 

Operativ förmåga. ** Enligt beslutad förmåga.  Ej uppfyllt Ej uppfyllt  
 

Övning/Utbildning. Enligt beslutad förmåga. Uppfyllt Uppfyllt 
 

* Responstid per station: Simrishamn 11,7, Sjöbo 10,2, Tomelilla 9,4 och Ystad 8,9 minuter. Ystad är 
femte snabbaste stationen i Skåne.  

** Höjdfordonet på station Ystad var ur drift under 4 veckor på grund av reparation. 
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Personalen – vår största tillgång 
Våra medarbetares kompetens är grunden för att nå dit vi strävar. Det ställer krav på ett 
aktivt, strukturerat och kvalitetssäkrat arbete med kompetensförsörjning utifrån en gemen-
sam process. SÖRF ska strukturera arbetet i kompetensförsörjningsprocessens olika faser. 
SÖRF ska analysera kompetens, planera och genomföra insatser samt utvärdera dessa. 
 

Kompetensutveckling 
För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och att kunna möta omvärldens krav, 
är det viktigt att personalen utbildas kontinuerligt. Genom den löpande övningsverksam-
heten tryggar vi att den operativa personalen bibehåller sin kompetens.  
 

Värdegrund 
Ett gediget arbete har genomförts avseende SÖRF:s värdegrund. Charlotta Blom som är 
anställd på Ystad kommun har bidragit med sin erfarenhet och kompetens. Besök och ut-
bildning har skett på respektive brandstation och resulterat i ett gediget och väl genomfört 
arbete. Målsättningen är att värdegrunden ska vara ett levande dokument och vara en grund 
i framtida arbeten. 
 

Företagshälsovård 
SÖRF har under året anlitat Previa enligt avtal för företagshälsovård. Genom att anlita fö-
retagshälsovården kan sjukfrånvarotiden förkortas och den anställde snabbare återgå i 
tjänst. Som arbetsgivare ansvarar SÖRF enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra 
anpassning och rehabilitering inom förbundets verksamhet. Sjukskrivningar fångas upp i 
ett tidigt skede för att rehabiliteringsarbetet ska komma igång så snabbt som möjligt. Under 
året har vaccination för hepatit A och B och stelkramp erbjudits all anställd personal. 
 

  

Personalredovisning 2020 2019 2018 

Totalt antal anställda 164 164 167 

varav dagtidspersonal 50 50 51 

varav räddningspersonal i beredskap (RiB) 114 114 116 

varav kvinnor 15 14 11 

varav män 149 150 156 

Pensionsavgångar    

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 9 9 9 

varav i utryckningstjänst 5 3 3 

Sjukfrånvaro %    

Total sjukfrånvaro (månadsanställda) 4,9 4,3 3,8 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid    

Åldersgrupp 29 år och yngre 0,7 2,4 0,8 

Åldersgrupp 30-49 år 1,8 1,0 1,1 

Åldersgrupp 50 år och äldre 8,6 9,7 8,1 

Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar 75,9 75,6 69,6 

Under 2020 har det förkommit fler sjukdomstillfällen relaterat till pandemin. 
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Operativ verksamhet 
Under brand i det fria hade SÖRF några hektiska dagar under sensommaren när skörden av 
spannmål pågick. Tack vare möjligheten att göra kraftsamling med enheter och personal var 
det ingen av bränderna som spred sig vidare, utan kunde hanteras på det aktuella fältet.      
 

Händelsetyper 2020 2019 2018 2017 2016 

Brand i byggnad 90 112 96 91 98 

Brand i det fria 109 112 104 105 91 

Trafikolycka 194 194 203 182 193 

Sjukvårdsrelaterade insatser 305 308 314 327 248 

Automatlarm ej brand 207 232 238 288 313 

Övrig räddningstjänst 179 218 261 259 223 

Antal insatser 1 084 1 176 1 216 1 252 1 166 

 

Sjukvårdsinsats 
Antalet ärenden i kategorin sjukvårdsinsats har minskat, trots att ambulanssjukvården stundtals 
varit hårt belastad. Tidsåtgången per ärende har dock ökat från föregående år. Anledning är 
användning av den omfattande skyddsutrustning som gjort att förberedelser och återställning 
tagit längre tid samt att ambulansen i flera ärenden haft lång framkörningstid.    
 

Automatlarm ej brand 
Under året har räddningstjänsten larmats till 14 automatiska brandlarm som utlöst på grund 
av skarpa händelser (klassas som brand i byggnad). Under 2020 har motringningen fungerat 
vid 48 tillfällen (51 gånger 2019), vilket har inneburit att räddningstjänsten inte larmats. Totalt 
har räddningstjänsten larmats till 207 automatlarm (ej brand). En minskning med 25 larm 
jämfört med 2019. Antalet larmanläggningar som är kopplade till SÖRF har ökat till totalt 
277 anläggningar och är fördelade enligt nedan: 
 

Kommun/antal 2020 2019 

Ystad 140 135 

Simrishamn 62 63 

Tomelilla 32 32 

Sjöbo 43 42 

Totalt 277 272 
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Övrig räddningstjänst 
Kategorin övrig räddningstjänst har minskat mest. I kategorin ingår djurlivräddning, vattenläcka, 
restvärdesuppdrag, hisslarm med flera. En anledning kan vara pandemin som gjort att fler 
människor vistats i hemmet och inte hamnat i traditionella vardagsolyckor. Inom kategorin 
ingår också passning egen station, vilket tillämpas då flera av SÖRF:s stationer är insatta i en 
tidskrävande insats och närliggande brandstation har passning på stationen. Då det i förbun-
dets område varit något färre större händelser, är detta en bidragande faktor till att antalet 
uppdrag i kategorin minskat.  
 

Operativ förmåga 
SÖRF har under året haft problem med att upprätthålla den operativa förmågan gällande 
hög höjd på station Ystad. Höjdfordonet har varit på reparation under totalt en månad ut-
spritt från vår till höst. SÖRF har haft möjlighet att hyra stegbil från räddningstjänsten i 
Trelleborg.  

 
Operativa aktiviteter 
SÖRF har under året fokuserat på att genomföra de planerade aktiviteterna på ett så säkert 
sätt som möjligt. Ett flertal planerade aktiviteter där personal från flera stationer skulle ha 
medverkat har ställts in och ersatts av lokala eller interaktiva övningar. Än så länge har detta 
inte påverkat den operativa förmågan på någon station i SÖRF:s område. 
Övningsmomentet varm rökdykning som är lagstadgat enligt AFS:en har trots pandemin 
genomförts för samtlig personal i förbundet på övningsområdet i Ystad. Den övande perso-
nalen har haft möjlighet att ta sig till platsen, utan att samåka med andra. Utrustningen som 
används under övningen har varit tvättad och noga genomgången. Tack vare de nya lokalerna 
har all förberedelse och återställning kunnat genomföras på ett ”säkert sätt” både för övande 
personal och instruktörer.  
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds insatsområde 
Inom insatsområdet finns åtta brandstationer med minst 33 personer i beredskap. Med den 
frivilliga personalen inräknad förfogar organisationen över 100 personer dygnet runt. Dess-
utom kan extrahjälp erhållas av kommunerna som gränsar till SÖRF. 
 

 Heltid  
På heltidsstationen i Ystad arbetar totalt 20 brandmän och 13 befäl. Här finns även dagtids-
personal, som arbetar med olycksförebyggande arbete, brandskyddskontroll, teknik, utbild-
ning, övning, operativ planering, ekonomi och administration. 
 

 RiB 
En viktig del av SÖRF är räddningspersonalen i beredskap (RiB). Förbundet har sju stationer 
som bemannas av 114 deltidsanställda brandmän. De bor och arbetar i närheten av sin brand-
station och har beredskap var tredje alternativ fjärde vecka. Det innebär att de ska vara be-
redda att rycka ut från brandstationen inom fem minuter från att larmet går.  
Simrishamn 5 personer Brösarp 3 personer   
Tomelilla 5 personer Lövestad 3 personer 
Sjöbo 5 personer Vollsjö 3 personer 
Borrby 3 personer 
 

Räddningsvärn 
Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till vår heltids-
styrka och RiB. Personalen vid de 13 räddningsvärnen har ingen schemalagd beredskap, utan 
hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. Timersättning utgår vid 
utryckning.  
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RiB/Räddningstjänstpersonal i beredskap 
Rekryteringsprocessen gav trots det pandemiorsakade bortfallet av de resultatgivande inspi-
rationskvällarna ett godkänt resultat. Den negativa trenden kunde vändas och avslutade an-
ställningar var färre än nyanställningar med knapp marginal. Sex personer har anställts och 
fem av dessa har genomfört kurs 1 i den nationella grundutbildningen för räddningstjänst-
personal i beredskap (GRIB). 
 

 
 

RiB-verksamheten fick värdefull personalökning under året och hade vid året slut 114 per-
soner anställda varav sju av dessa är kvinnliga medarbetare. Personalsituation har under ett 
antal år legat på en nivå som alltmer visat på den problematiska lägesbilden, gällande att finna 
intressenter med rätt profil för yrkesrollen.  
Med försämrat utgångsläge för rekrytering är det viktigt att förtydliga att arbetet med framtida 
kompetensförsörjning är föremål för fortsatt uppföljning och målinriktade insatser, för att 
kunna säkerställa organisationens framtida arbete som bemannas av RiB.  
Ett steg för att förbättra nyanställningssituationen är det påbörjade arbetet med samverkan 
med respektive kommun för en gemensam rekryteringsstrategi. Kommunal verksamhet är 
den överlägset största arbetsgivaren inom förbundet område. Det kan därför med rätt förut-
sättningar vara en viktig samarbetspartner som kan ge fler en chans att arbeta för ett tryggare 
och säkrare samhälle. 
 

  

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personalförändringar RiB 2011-2020

Nyanställningar Avslutade anställningar

0

5

10

15

20

25

Sjöbo Tomelilla Simrishamn Borrby Brösarp Lövestad Vollsjö

Personalförändringar per station

171231 (120) 181231 (116) 191231 (114) 201231 (114)

288



SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 

 

                                                               Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund / Årsredovisning 2020                       11 

 
 

Förebyggande verksamhet 
SÖRF:s förebyggande grupp har under året initierat tillsyner i flerbostadshus, vilket inte 
gjorts tidigare. Detta får ses som en viktig händelse i arbetet med att minska skador till följd 
av brand. Enligt lag om skydd mot olyckor, så ska SÖRF göra tillsyn över efterlevnaden av 
denna lag och dess föreskrifter. Pandemin har medfört att SÖRF inte kunnat utföra tillsyner 
i den utsträckning som det var planerat. Risken med ett mindre antal utförda tillsyner är att 
brister i brandskyddet inte upptäcks och åtgärdas. 
För att kvalitetssäkra och styra tillsynerna, så finns det en tillsynsplan, PM för varje verksam-
hetsgrupp och ett system för uppföljning av brister vid tillsyn. Varje tillsynsförättare har mål 
för kvalitén på tillsynerna och hur många tillsyner som de förväntas utföra under året. Per-
sonalen som utför tillsyner gör det som en del av sin tjänst. Under 2021 kommer Covid-19 
och personalbemanningen att spela en stor roll för SÖRF:s förebyggande arbete. Det blir 
kanske inte möjligt att utföra tillsyner i den omfattningen som följer de uppsatta målen. 
 
I tabellen nedan redovisas de olika aktiviteterna i SÖRF förebyggande arbete.  
 

Ärende 2020 2019 2018 2017 2016 

Tillsyn LSO – LBE 130 170 120 207 191 

Tillstånd LBE 55 48 30 63 30 

Remisser Polis 23 36 51 64 43 

Remisser Alkohol 43 61 60 81 95 

Remisser Samhällsbyggnad 117 129 185 143 108 

Olycksförloppsutredningar 11 16 14 23 - 

Sakkunnig utlåtande  7 18 14 9 - 

Totalt 386 478 474 590 467 

 
Externutbildning och information 
Att skapa medvetenhet kring olika risker och öka kunskapen om vad den enskilde kan göra 
vid en olycka är huvudsyftet med SÖRF:s externa kommunikation. Inriktningen är att planera 
utifrån lokala förutsättningar och rikta oss till särskilt riskutsatta och genomföra aktiviteter 
där vi upplever störst effekt. Under 2020 har SÖRF utbildat 1 200 personer fördelat på 50 
utbildningar i brandkunskap, hjärt- och lungräddning, systematiskt brandskyddsarbete och 
heta arbeten. Dock har ett stort antal utbildningar ställts in till följd av Covid-19. Positivt är 
att SÖRF ser en fortsatt stor efterfrågan på externutbildning. Det är därför mycket troligt att 
antalet utbildningar kommer att återgå till det normala när pandemin klingat av. 
Utöver utbildningar har det genomförts 1 270 hembesök av våra brandskyddskontrollanter 
och brandmän. Vid besöken diskuteras hushållens brandskydd. Hembesöken har genererat 
uppdragsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Vid besöken har 
20 brandvarnare monterats i hemmen hos våra medborgare. 
En rad andra aktiviteter har under året tvingats ställas in på grund av pandemin. Den popu-
lära säkerhetsmässan för årskurs 7 blev inställd samt alla skolbesök. Inte heller någon utåt-
riktad/uppsökande verksamhet har varit aktuell som exempel valde vi att inte stå på torg eller 
medverka vid pensionärsmässor. 
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Brandskyddskontroll 
Brandskyddskontrollen utförs på det som enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) ska ren-
göras (sotas). Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet 
sker i bostäder och utförs av räddningstjänstförbundets personal. Om det vid kontrollen 
upptäcks brister eller felaktigheter ska den som utför kontrollen påtala det.  
 

Översikt över antal objekt som är registrerade i kontrollboken. 

Objekt Aktiv Egensotade Obrukad Riven 

Fastbränslepannor 887 1 361 1 854 256 

Imkanaler (storkök) 257 77 194 5 

Lokaleldstäder 15 173 7 531 7 394 481 

Oljepannor  528 455 8 577 221 

Summa 16 845 9 424 18 019 963 
 

Bilden beskriver antal eldstäder, rökkanaler och imkanaler som finns registrerade i kontrollboken. Aktiva är 
objekt som sotas/rengörs av SÖRF:s entreprenör. Egensotade är objekt där fastighetsägaren är ansvarig för 
sotning/rengöring. Obrukade är objekt som är avställda. Riven är objekt som tagits bort. 

 

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt, men vid misstanke om felaktigheter som inte kan 
fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller 
mätning. Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brand-
skyddet: 

 Sotbildning och beläggningar. 

 Skador eller förändringar av det tekniska utförandet. 

 Temperatur- och tryckförhållanden och täthet. 

 

 
 
Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande tak-
skyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av 
huset som skorstenen passerar. Under året har 5 282 brandskyddskontroller aviserats och     
4 304 blivit utförda. Anledningar till att 18 procent av aviserade brandskyddskontroller inte 
blivit utförda är enligt nedan: 

 Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet. 

 Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma. 

 Fastighetsägaren väljer att inte använda eldstaden fortsättningsvis. 
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Under året har 4 304 brandskyddskontroller utförts vilket har resulterat i att 3 567 brister/ 

avvikelser uppmärksammats och meddelats till berörda fastighetsägare.  
 

Avvikelser fördelade per intervall 

Objekt Avvikelse 

2-årsobjekt 3 

3-årsobjekt 558 

6-årsobjekt 3 006 

Totalt 3 567 

Antal avvikelser kopplade till undersökta delar av objekt 

Kategori Avvikelser 

Eldstad 136 

Rökkanal/imkanal 352 

Tak och uppstigning 3 060 

Drift och skötsel 19 
 

Sotning och rengöring 
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla 
bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga 
beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan 
lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Sotning utförs av 
räddningstjänstförbundets upphandlade entreprenör, Sotningsväsendet i Lund AB. Undan-
taget är de fastighetsägare som gjort ett aktivt val att själv ta ansvar för sotningen. Under året 
har 7 762 sotningar aviserats och 5 339 blivit utförda. Anledningar till att 31 procent av 
aviserade sotningar inte blivit utförda är enligt nedan: 

 Ej eldat sedan förra sotningstillfället. 

 Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet. 

 Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma. 

 Fastighetsägaren har fått sotat av annan och då ansökt om egensotning.  
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Ekonomisk översikt  
Under ekonomisk översikt beskrivs de större budgetavvikelserna knutna till respektive verk-
samhetsområde och förklaring till budgetavvikelserna.  
 

Pensioner 
Ett kontinuerligt informationsutbyte sker med KPA gällande ändrade förutsättningar som 
sker avseende pensioner. En slutlig reglering avseende åldern för särskild avtalspension har 
skett under året. Alla anställda som är berättigade till särskild avtalspension har pensionsål-
dern 60 år i pensionsskuldsberäkningen. Pandemin har påverkat inflationsförväntningarna 
och inneburit en positiv effekt på pensionskostnaderna. Totalt en budgetavvikelse på 1 244 
tkr.  
 

Personal 
Budgetavvikelsen totalt för personalkostnader blev 1 013 tkr. Årets lönerörelse har varit 
framflyttad och för heltidspersonalen blev det reglerat under december månad. För RiB an-
ställda, så har löneavtalet dragit ut på tiden och kommer inte att utbetalas förrän 2021. En 
uppbokning har skett i december månad för årets löneökningar. Arbetsgivaravgiften för året 
har varit 636 tkr lägre efter Riksdagens nedsättning av arbetsgivaravgifterna under mars-juni. 
Nedsättningen har inneburit enbart ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättningar upp 
till 25 tkr per anställd och månad.  
Semesterlöneskulden har en positiv budgetavvikelse på 272 tkr, då personalen minskat anta-
let intjänande semesterdagar. 
 

Administrativt 
Under året har satsningar gjorts på personalen under pandemins framfart. Direktionen god-
kände nya riktlinjer för uppvaktning av anställda inom SÖRF, som även gällde retroaktivt. 
Syftet med riktlinjerna för minnesgåvor är att uppmärksamma och visa tacksamhet för utfört 
arbete. Uppvaktning av RiB-anställda har skett under hösten i samband med planerade per-
sonaldagar. 
Under perioden 1 juni till 31 december 2020 gällde en tillfällig skattefrihet för gåvor från 
arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kronor inklusive moms per anställd. SÖRF:s personal 
har erhållit en gåva som inneburit ett presentkort att nyttja i kommunernas lokala sportaffär. 
I förbundets gym var viss utrustning ålderstigen och har bytts ut, för att bland annat kunna 
uppfylla testkraven vid nyanställning av brandmän.  
Förbundets personal har under året erbjudits vaccination av hepatit A och B och stelkramp. 
Totalt under företagshälsovård är budgetavvikelsen -471 tkr. 
 
Under året har förbundet haft ökade fastighetsomkostnader avseende inbrottslarm till brand-
stationerna i Vollsjö och Lövestad. En ökning av skyddsutrustning och städmaterial har skett 
som en effekt av pandemin. Totalt en budgetavvikelse inom fastighetsomkostnader på -319 
tkr. 
 

Operativt 
IT och kommunikation har haft ökade kostnader relaterat till hemsidan och ett ökat behov 
av teknisk utrustning för arbete på distans, en budgetavvikelse på -458 tkr. 
Fordon och verkstad har en budgetavvikelse på -582 tkr med framförallt ökade kostnader 
för underhåll och räddningsmaterial. 
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Förebyggande 
Beslutet att inte göra tillsyner på förskolor och serviceboende under pandemin har haft en 
ekonomisk påverkan på myndighetsutövningen. Budgetavvikelsen blev -262 tkr.  
Utbildningsverksamheten har under året inte kunnat genomföra alla planerade externutbild-
ningar till följd av Covid-19. Utöver utbildningar har det genomförts hembesök. Vid besöken 
har information getts om hushållens brandskydd. De förbyggande åtgärderna har genererat 
uppdragsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med totalt 100 
tkr. Utbildningsverksamheten budgetavvikelse blev positiv med 117 tkr.  
Brandskyddskontrollanterna har i stort sett kunnat bedriva sin tillsyn enligt plan och har vid 
årets slut en positiv budgetavvikelse på 390 tkr.  
 

Årets resultat 
Verksamhetsåret avslutades med ett positivt resultat på 416 tkr, att jämföras med ett budge-
terat överskott på 20 tkr.   

 
Uppföljning 
Övriga avvikelser är av mindre art och en noggrann uppföljning genomförs för att upprätt-
hålla en god ekonomisk balans. Ambitionen är att förbättra rutiner och att säkerställa en 
ständig utveckling och träffsäkerhet av de ekonomiska beräkningarna. Under året har en ök-
ning av vissa kostnadsgrupper skett med en medvetenhet om ett förväntat positivt resultat 
för 2020. Målsättningen är att utnyttja förbundets resurser på bästa sätt.  
 

Pensionsåtagande 
Förbundet svarar för intjänade pensioner från och med förbundsbildandet år 2000. Pens-
ionsavtalet innebär att personal i utryckningsstyrkan har möjlighet att gå i pension vid 58 års 
ålder, under förutsättning att de arbetat inom räddningstjänsten i 30 år, varav 25 år inom 
utryckningstjänst. Historiskt sett har pensionsåldern varit högre än 58 år. I framtida pens-
ionsskuldsberäkningar är den genomsnittliga pensionsåldern 60 år för den operativa perso-
nalen. Pensionsrätten inarbetas löpande av personalen och kostnaden beräknas av förbun-
dets pensionsadministratör KPA. 
 

Avsättning pensioner, tkr 2020 2019 2018 

Ingående värde avsättning 16 730 18 019 13 087 

Årets förändring  -324 -1 036 3 969 

- varav räntekostnad 387 491 295 

- varav utbetalningar -711 -1527 -538 

Årets förändring särskild löneskatt -78 -253 963 

Utgående värde  16 328 16 730 18 019 
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Ekonomisk måluppfyllelse 
Kravet på god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen innebär att förbundet ska ar-
beta med stor ekonomisk medvetenhet och en genomgående helhetssyn på hur resurserna 
disponeras. Att förbundet ska planera, organisera och utföra arbetet på ett så effektivt sätt 
som möjligt. I förbundsordningen för mandatperioden 2019-2022 finns beslutade finansiella 
mål för resultat och eget kapital. 

 

Intern kontroll 
Direktionen för SÖRF har antagit policy för arbetet med den interna kontrollen. Årligen 
upprättas en uppföljning av de granskningsinsatser som ska genomföras under året och av-
vikelser av dessa återrapporteras. Slutsats vid uppföljning av kontrollmomenten i den interna 
kontrollplanen är dokumenterade och sammanställda och inga händelser av verksamhets-
mässig betydelse har inträffat som påverkar bedömningen av verksamhetsåret. 
 

Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha direkt koppling 
till de upprättade verksamhetsmålen. Under året har ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
uppföljningar genomförts enligt plan. En ökad kostnadsmedvetenhet aktualiseras kontinuer-
ligt i verksamheten och ett delegerat ansvar har resulterat i ett ökat engagemang och intresse 
för ekonomi. För att utveckla synen på ekonomisk uppföljning är ett utav delmålen i verk-
samhetsplanen att verksamhetscheferna ska ha en ökad insikt och delaktighet i verksamhet-
ens kostnadsfördelning. 

 
Låneskuld 
I samband med införskaffandet av fyra nya släckbilar 2015, antog förbundet ett lån hos Kom-
muninvest på 11 mkr. En refinansiering har skett av befintligt lån under mars månad med 3-
åring bindningstid och räntesatsen 0,16%. Det årliga amorteringsbeloppet är 733 tkr. 

  

Mål  

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/måluppfyllelse 

  

Resultat och eget kapital 
SÖRF ska ha en ekonomi i balans. Det egna 
kapitalet ska vara större än noll. Det årliga re-
sultatet efter avskrivningar och finansiella 
kostnader ska vara större än noll. 
 

Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska 
ske löpande under året och ha en direkt kopp-
ling till verksamhetsplanen. Avvikelser ska no-
teras och åtgärder ska vidtas. 
 

Investeringar 
Förbundets investeringsplan ska ha god fram-
förhållning. En investeringsplan gällande for-
don ska stäcka sig över två mandatperioder.  

 
Tidigare års goda resultat har lett till ett sta-
bilt eget kapital. Årets resultat på 416 tkr in-
nebär att målen är uppfyllda. 
  
 

 
En uppföljning och genomgång på lednings-
nivå har skett vid sex tillfällen enligt plan. En 
ekonomisk redovisning sker även per tertial 
på politisk nivå.   
 
 
Investeringsbudgeten antas av direktionen 
under november månad för kommande år. 
En investeringsplan gällande behovet av nya 
räddningsfordon är framtagen.  
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Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
Resultaträkning, tkr 

 
Not 

 
2020 

 
2019 

Verksamhetens intäkter 1 71 708 71 121 

Verksamhetens kostnader 1 -66 763 -65 624 

Avskrivningar 1 -4 017 -4 373 

 
Verksamhetens nettokostnader 

 
1 

 
928 

 
1 124 

Finansiella intäkter 2 5 4 

Finansiella kostnader 3 -517 -807 

 
Årets resultat 

 
4 

 
416 

 
321 

 
Balansräkning, tkr 

 
Not 

 
2020 

 
2019 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Mark och byggnader  5 - 62 

Maskiner och inventarier 5 20 016 21 489 

Finansiell leasing 6 950 1 183 

Summa materiella anläggningstillgångar  20 966 22 734 

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 19 945 18 110 

Summa omsättningstillgångar  19 945 18 110 

Summa tillgångar  40 911 40 844 

 
Eget kapital och skulder 

   

Eget kapital  6 016 5 695 

Årets resultat  416 321 

Summa eget kapital 8 6 432 6 016 

Avsättningar    

Avsättning pensionsförpliktelser 9 16 329 16 731 

Summa avsättningar  16 329 16 731 

Skulder    

Långfristiga skulder 10 7 550 8 516 

Kortfristiga skulder 11 10 600 9 581 

Summa skulder  18 150 18 097 

 
Summa eget kapital och skulder 

  
40 911 

 
40 844 
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Kassaflödesanalys, tkr 

 
Not 

 
2020 

 
2019 

 
Den löpande verksamheten 

   

Årets resultat  416 321 

Justering för av- och nedskrivningar  3 663 4 019 

Ökning/minskning avsättningar  -402 -1 288 

Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar  778 318 

Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital  4 455 3 370 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 835 2 376 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  1 019 -1 946 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 639 3 800 

 
Investeringsverksamheten 

   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -2 906 -3 226 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  - 159 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 906 -3 067 

    

Finansieringsverksamheten    

Förändring långfristiga skulder  -733 -733 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -733 -733 

    

Årets kassaflöde  0 0 

Likvida medel vid årets början  0 0 

Likvida medel vid årets slut  0 0 
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Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekom-
mendationer från Rådet för kommunal redovisning, vilket bland innebär att: 

 Intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgång-
arna tillgodogörs förbundet och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

 Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 

Pensioner 
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som förbundet har till arbetstagare och 
pensionstagare. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos. 
Pensionsskuldens förändring inkluderar avsättning för särskild avtalspension, förmånsbe-
stämd ålderspension samt finansiell kostnad, inklusive löneskatt. Ränteuppräkningen redo-
visas som en finansiell kostnad.  

 
Anläggningstillgångar   
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag 
för avskrivningar. Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 50 tkr. Mate-
riella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarna nyttjandeperiod. Avskriv-
ningstiderna för varje enskild investering bedöms utifrån trolig livslängd och avskrivning-
arna påbörjas månaden efter att investeringsprojektet är avslutat. 
 

Följande avskrivningstider tillämpas (år): 
Utryckningsfordon  10–20 Kommunikationsutrustning 3-5 
Mindre fordon, båtar  7–10 Övningsområde 3 
Räddnings-/skyddsutrustning 5–7 
  

Leasing 
Förbundet har totalt sju mindre fordon som leasas genom Nordea Finans och Volkswagen. 
Dessa leasingavtal klassificeras som finansiell leasing.  

 
Övrigt  
De anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad tid skuldbokförs 
vid årsbokslutet.  
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Noter (tkr) 
Not 1 

 
 

Verksamhetens nettokostnader 2020 2019 

Medlemsavgifter 

Myndighetsutövning 

Kurser/utbildning 

Externa insatser 

Lokalhyra 

Övriga bidrag 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 

Brandskyddskontroll 

Summa 

64 438 

1 313 

630 

1 202 

677 

174 

0 

3 274 

71 708 

62 866 

1 376 

1 214 

1 753 

664 

151 

159 

2 938 

71 121 

Verksamhetens kostnader 

Planenliga avskrivningar beräknas på anläggningstillgång-
arnas anskaffningsvärde. 

Verksamhetens nettokostnader 

-66 763  

-4 017 
 

928 

-65 624 

-4 373 
 

 1 124 
 
 
 

Medlemskommun 2020 2019 2018 2017 

Ystad 

Simrishamn 

Tomelilla 

Sjöbo 

Totalt 

23 838 

14 968 

10 626 

15 006 

64 438 

23 135 

14 710 

10 373 

14 648 

62 866 

22 137 

14 373 

9 948 

14 193 

60 651 

21 417 

14 217 

9 735 

13 629 

58 998 
 

 

Övriga upplysningar (RKR R18) 2020 2019 

Kostnad för räkenskapsrevision 

- sakkunnigt biträde 

- förtroendevalda revisorer 
 

Kostnad för övrig revision 

- sakkunnigt biträde 

- förtroendevalda revisorer 

Total kostnad för revision 

 

94 

6 
 

 

35 

5 

140 

 

94 

6 
 

 

29 

5 

134 

 

Not 2  
 

Finansiella intäkter 2020 2019 

Dröjsmålsränta kundfordringar 5 4 

 

Not 3  
  

Finansiella kostnader 2020 2019 

Räntekostnad lån 

Räntekostnad pensionsskuld  

Övriga räntekostnader                                         

20 

481 

16 

62 

683 

62 

Summa  517 807 
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Not 4  
 

 

 

Not 5    
 

 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner/inventarier 9,4 år. 
 

Not 6 
 
 
 
 
 

 
 

Not 7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Årets resultat 2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat enligt resultaträkningen 416 321 -4 504 -916 1 259 

Realisationsvinster/förluster anläggningstillgångar 778 318 -123 263 -67 

Balanskravsresultat 1 194 639 -4 627 -653 1 192 

Maskiner och inventarier 2020 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investering 

Försäljning/utrangering 

Utgående anskaffningsvärde 
 

Ingående avskrivning 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivning 

Utgående ack avskrivning 

50 752 

2 906 

-3 361 

50 297 
 

-29 263 

2 606 

-3 624 

-30 281 

Utgående restvärde  20 016 

Mark och byggnader 2020 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investering 

Försäljning/utrangering 

Utgående anskaffningsvärde 
 

Ingående avskrivning 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivning 

Utgående ack avskrivning 

163 

- 

-163 

0 
 

-101 

140 

-39 

0 

Utgående restvärde 0 

Finansiell leasing/minimileaseavgifter 2020 2019 

Anskaffningsvärde 

- med förfall inom 1 år 

- med förfall 1–5 år. 

2 647 

384 

566 

2 294 

338 

845 

Fordringar 2020 2019 

Kundfordringar 

Kortfristig fordran koncernkonto 

Mervärdesskattefordringar 

Interimsfordringar 

Övrigt 

735 

14 745 

985 

3 478 

2 

1 334 

14 883 

1 031 

859 

3 

Summa 19 945 18 110 
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Not 8 

 

Not 9  
 

Avsättning pensioner 2020 2019 

Avsättning för pensioner (exkl. avgiftsbestämd ålderspension) 

Särskild löneskatt 

13 141 

3 188 

13 465 

3 266 

Totalt 16 329 16 731 
 

Överskottsfondens värde per årsskiftet är 349 tkr. 
 

Not 10  
 

Långfristiga skulder 2020 2019 

Kommuninvest 

Kortfristig del 

Skuld för finansiell leasing 

7 333 

-733 

950 

8 066 

-733 

1 183 

Totalt 7 550 8 516 

 

Not 11   
 

Kortfristiga skulder 2020 2019 

Leverantörsskulder  

Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift 

Löneskatt 

Avgiftsbestämd ålderspension 

Övriga interimsskulder 

Kortfristig del av långfristiga skulder 

2 779 

2 032 

986 

1 786 

2 284 

733 

2 340 

2 224 

656 

1 858 

1 770 

733 

Totalt 10 600 9 581 
 

  

Eget kapital 2020 2019 2018 2017 2016 

Ingående värde 6 016 5 695 10 199 11 114 9 855 

Årets resultat 416 321 -4 504 -915 1 259 

Summa eget kapital 6 432 6 016 5 695 10 199 11 114 

300



SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 

 

                                                               Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund / Årsredovisning 2020                       23 

 
 

Driftsredovisning 
Driftredovisningen är uppdelad efter avdelning/verksamhetschef med de större kostnaderna 
specificerade. Under ränta/avskrivningar ingår även kostnaderna för finansiell leasing. Under 
avsnittet ekonomisk översikt finns förklaring till de större budgetavvikelserna. 
 

Administrativ verksamhet 
Kansliet innefattar abonnemangskostnader för IT-system, kontorsmaterial, köp av tjänster 
från Ystads kommun avseende lönehantering och kassafunktion.  
 

Operativ verksamhet 
Under verksamheten kommunikation ingår kostnader för IT, Rakel, SOS, Inre ledning (Rsyd) 
och utbildning. Externa insatser innefattar sjukvårdsrelaterade insatser, trafikolyckor, akut- 
och fortsatt restvärde, räddningsvärn och kostnader för kem/rökdykning. 
 

Förebyggande verksamhet 
Under den förebyggande avdelningen ingår tillsyner, tillstånd (brandfarlig och explosiv vara), 
extern utbildning och brandskyddskontroll. 

 

  

Driftsredovisning, tkr 
Utfall 

201231 

Utfall 

191231 

Budget 

2020 

Avvikelse  

utfall/budget 

Medlemsavgifter 64 438 62 866 64 438 - 

Personalkostnader -43 356 -43 652 -44 641 1 285 

Pensionskostnader -4 449 -4 978 -5 693 1 244 

Ränta/avskrivningar  -4 863 -4 790 -4 418 -445 

Räddningschef       

Revision/direktion -397 -417 -451 54 

Ledningsfunktion -436 -408 -382 -54 

Administrativ verksamhet     

Kansli -1 564 -1 559 -1 556 -8 

Företagshälsovård -1 161 -657 -690 -471 

Fastigheter -7 621 -6 677 -7 302 -319 

Operativ verksamhet   -  

Kommunikation -2 788 -2 695 -2 330 -458 

Fordon/verkstad -2 692 -2 557 -2 110 -582 

Externa insatser 410 823 505 -95 

Förebyggande verksamhet      

Myndighetsutövning LSO/LBE 1 293 1 345 1 555 -262 

Myndighetsutövning BSK 3 030 2 752 2 640 390 

Extern utbildning 572 925 455 117 

Summa 416 321 20 396 
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Investeringsredovisning 
De största investeringskostnader för året är under kategorierna fordon, skyddsutrustning 
och teknik. Inom samtliga projekt handlar det om att utveckla och nyinvestera i utrustning 
som är hållbar över tid och förbättrar personalens arbetsmiljö. Detta i kombination med 
ett högt säkerhetstänk och med ”Friska brandmän” konceptet som grund. 
 

IT/teknik 
Det har under året funnits ett ökat behov av bild och ljudöverföring på samtliga stationer 
för att anpassa verksamheten till ett arbetssätt som ska fungera även på distans. 
 

Fordon 
Den ekonomiskt största investeringen för året var en ny lastväxlare till brandstationen i 
Borrby som ersatte den tidigare från år 2000. Den är utrustad med släckflak för att kunna 
hantera dagens bränder i elbilar med litiumjonbatterier. 
 

Räddningsmaterial/skyddsutrustning 
Uppdateringar och arbetsmiljöförbättringar inom samtliga områden kring räddnings-
material som sjukvårdsutrustning, andningsskyddsutrustning, motorsågar och utrustning 
för trafikolycka. Utbyte av samtliga larmställ och hjälmar påbörjades 2018 och sträckte sig 
till 2020. I skyddsutrustningen ingår även nya personliga hörselskydd till samtlig operativ 
personal. 
 

Fastighetsutrustning/teknik 
Uppdatering av utrustning i förbundet gym och verkstad. Utbyte av rakelterminaler och 
teknikutrustning i SÖRF:s släckbilar. 
 

 

 
 
 

Investeringsredovisning, tkr 
Utfall  

201231 
Budget 

2020 

Fordon 1 678 1 600 

Skyddsutrustning 626 600 

IT/teknik 278 300 

Räddningsmaterial 209 280 

Fastighetsutrustning 115 120 

Summa 2 906 2 900 
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Kontaktuppgifter 

raddningstjansten.sorf@sorf.se | www.sorf.se 

Besöksadress Fakturaadress Telefon    

 Metallgatan 2 Box 238 010-110 2500   

 271 39 Ystad 271 25 Ystad 
  

 

303

mailto:raddningstjansten.sorf@sorf.se


Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2020

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Syfte med granskningen

• Vi har på uppdrag av revisorerna i Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund gjort en granskning av årsbokslut och
årsredovisningen för 2020.

• Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är
rättvisande och årsredovisningen upprättad enligt lag om kommunal
redovisning samt god redovisningssed.

• Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat.

• Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet, innebärande att granskningen har planerats och
genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Resultaträkning

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Resultaträkning
Övergripande analys

416,0
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Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 Prognos delår 2020

Förbundets totala utfall i jämförelse med budget och föregående år
(tkr)

Årets resultat uppgår till 416 tkr vilket är en högre nivå i
förhållande till föregående år. I förhållande till budget är även
årets resultat högre.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Resultaträkning
Resultatanalys

• På raden räntor och avskrivningar, så har räntorna blivit högre mest beroende på
leasing.

• När det gäller administrativ verksamhet så ligger avvikelsen mot budget främst i
företagshälsovård och fastighetsomkostnader som t ex skyddsutrustning samt
städmaterial i samband med pandemin.

• Avvikelsen gällande operativ verksamhet är dels ökade kostnader för teknisk
utrustning i samband med hemarbete och dels ökning i fordon och verkstad
gällande underhåll och räddningsmaterial.

SÖRF - Årsbokslut 2020

Belopp i tkr Avvikelse mot budget

Medlemsavgifter 0

Personalkostnader inkl semesterlöneskuld 1 285

Pensioner 1 244

Räntor och avskrivningar -445

Räddningschef 0

Brandskyddskontroll 390

Administrativ verksamhet -798

Operativ verksamhet -1 135

Förebyggande verksamhet 245

Summa 396
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Resultaträkning
Investeringsverksamheten

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Utfall 2020 Budget 2020

Utfall nettoinvesteringar och jämförelse med budget (tkr)

Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 2 900tkr. Utfallet
under 2020 blev 2 906 tkr vilket innebär en genomförandegrad
om cirka 100%. Det konstateras att direktionens antagna budget
över investeringsverksamheten har uppnåtts under året.
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Balansräkning

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Balansräkning

• Anläggningstillgångar

Av årets investeringar på 2 906tkr avser
dessa främst fordon och skyddsutrustning.

• Avskrivningsprinciper

De avskrivningsprinciper som tillämpas för
anläggningstillgångar är oförändrade
jämfört med 2019. Årets avskrivningar
uppgår till 4 017 tkr (4 373 tkr f.å).

• Tvister och myndighetskrav

Enligt uppgift från förbundet föreligger det
inga tvister av väsentlig karaktär vid
årsbokslutet.

• Periodisering av intäkter och kostnader

Genomförd granskning av
periodiseringsposter av större fakturor
under perioden december 2020 och januari
2021 har genomförts. Vår
periodiseringsgranskning har inte påvisat
några väsentliga avvikelser.

• Övriga noteringar
Vi har en notering gällande inköp av fordon
på 1 450tkr som bokförts som förutbetald
kostnad per 2020-12-31. Leverans har skett
under 2020 vilket innebär att fordonet borde
varit bokförd som anläggningstillgång i
årsbokslutet. Felet får ingen resultat-
påverkan eftersom avskrivningarna skulle
varit ringa om de påbörjats 2020, dock är
det ett klassificeringsfel i balansräkningen.

SÖRF - Årsbokslut 2020

► Samtliga väsentliga konton har granskats utifrån bokslutsspecifikationer och
underlag samt har stämts av mot huvudboken. Poster som uppvisar stora
förändringar jämfört med föregående års bokslut har granskats analytiskt.
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Balansräkning

• Avsättningar

Pensionsskulden i förbundet ligger i sin
helhet redovisad som avsättning, därmed
ligger inget som ansvarsförbindelse.
Pensionsskulden är avstämd mot årsbesked
från KPA.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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God redovisningssed

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Mål för god ekonomisk hushållning och balanskravet

► Enligt kommunallagen skall direktionen fastställa mål för god ekonomisk
hushållning. Både finansiella mål samt verksamhetsmål avses och det är
endast av direktionen fastställda mål inom ramen för god ekonomisk
hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport
och årsbokslut. Utvärdering gällande uppfyllelsen av de mål direktionen
fastställt skall ske i förvaltningsberättelsen. Därefter skall revisorerna på
basis av utvärderingen samt sin egen granskning av delårsrapport och
årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som direktionen fastställt.

► Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader d.v.s. balanskravet, är
lagstadgat. Avstämning av balanskravet görs i delårsrapport och
årsredovisning.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning – Finansiella mål

Direktionen har antagit tre finansiella mål för 2019-2022.
1. Resultat och eget kapital
Det egna kapitalet ska vara > 0. Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara > 0.
Resultat/Måluppfyllelse: Tidigare års positiva resultat har lett till ett stabilt eget kapital. Årets resultat är 416 tkr.
Målet bedöms uppfyllt.

2. Uppföljning och analys
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha en direkt koppling till verksamhetsplanen.
Avvikelser ska noteras och åtgärder ska vidtas.
Resultat/Måluppfyllelse: Ekonomisk uppföljning har genomförts på ledningsnivå vid sex tillfällen enligt plan. Ekonomisk
redovisning har skett per tertial på politisk nivå.
Målet bedöms uppfyllt.

3. Investeringar
Förbundets investeringsplan ska ha god framförhållning. En investeringsplan gällande fordon ska sträcka sig över två
mandatperioder.
Resultat/Måluppfyllelse: Investeringsbudgeten antas av direktionen under november månad för kommande år. En
investeringsplan gällande behovet av nya räddningsfordon är framtagen.
Målet bedöms uppfyllt.

Bedömning
I förvaltningsberättelsen görs en utvärdering av måluppfyllelsen avseende de finansiella målen.
Bedömningen är att samtliga finansiella mål har uppnåtts.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Balanskravsresultat

SÖRF - Årsbokslut 2020

• I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår att balanskravet uppnås för 2020
med ett balanskravsresultat om 1 194 tkr.

• 2018 fanns det ett underskott men då åberopades synnerliga skäl.
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning – verksamhetsmål

SÖRF - Årsbokslut 2020

Mål Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2019 Måluppfyllelse

Förebyggande
verksamhet

Antalet brandskyddskontroller
enligt LSO och föreskrivna

intervaller.

4 000-5 000
brandskydds-
kontroller/år.

4 304 3 575 Ja

Antal tillsyner enligt LSO
per 1 000 invånare.

Median Sverige
2,3 per 1 000

invånare.
1,6 2,2 Nej

Arbetsmiljö Antalet olycksfall ska minska. 5 olyckshändelser per år 4 5 Ja

Operativ
verksamhet

Automatiska brandlarm Färre är tidigare år 207 232 Ja
Responstid. Tid från 112 an-

rop ankommer till första resurs
är på plats.

I jämförelse med
rikssnitt.

Mediantid 11,8 min
10* min 10,2 min Ja

Operativ förmåga Enligt beslutad förmåga Ej uppfyllt Ej uppfyllt Nej
Övning/utbildning Enligt beslutad förmåga Uppfyllt Uppfyllt Ja

Bedömning
Av de sju verksamhetsmålen bedöms fem uppfyllas

* Responstid per station: Simrishamn 11,7, Sjöbo 10,2, Tomelilla 9,4 och Ystad 8,9 minuter. Ystad är
femte snabbaste stationen i Skåne
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Sammanfattande bedömning

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 416 tkr mot ett budgeterat överskott på 20 tkr. I
förhållande till prognos i delårsrapport är resultatet cirka 916 tkr högre.
Avvikelse mot budget beror främst på brandskyddskontrollanterna och
utbildningsverksamheten har haft positiv avvikelse.

God ekonomisk hushållning
Vår bedömning är att samtliga finansiella mål har uppfyllts. När det gäller
förbundets sju verksamhetsmål fem uppfyllas och två ej uppfyllas. Förbundet
redovisar ett positivt balanskravsresultat på 1 194 tkr. Vi anser att
verksamheten bedrivits så att direktionens beslutade mål och inriktningar för
god ekonomisk hushållning för verksamheterna till övervägande del har
uppnåtts och att verksamheten därmed ur allmän synpunkt kan anses ha
bedrivits enligt god ekonomisk hushållning.

God redovisningssed
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat
och ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Auktoriserad revisor/certifierad revisor
thomas.hallberg@se.ey.com
070-538 46 17

Thomas Hallberg
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  Till kommunfullmäktige i Simrishamns, Sjöbo, 
     REVISIONEN   Tomelilla och Ystads kommuner 
  

 
Revisionsberättelse för år 2020 
 
Vi, av kommunfullmäktige i Ystads kommun utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som be-
drivits av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbundet under 2020. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig in-
tern kontroll samt återrapportering till medlemskommunernas fullmäktigen. Revisorernas ansvar är att 
granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
förbundsordningen. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Årets granskning har skett genom den lagstadgade granskningen av delårsrapport och årsbokslut. I 
övrigt har revisionens uppföljning av förbundets verksamhet skett genom grundläggande granskning.  
 
Av förbundets sju mål för god ekonomisk hushållning har fem mål uppnåtts. Ett av de ej uppfyllda må-
len beror på pandemin, medan det andra avser förbundets operativa förmåga. Bristen på fungerande 
fordon ser vi allvarligt på och uppmanar såväl direktion som medlemskommuner att åtgärda detta 
snarast. Förbundets tre ekonomiska mål har uppnåtts. 
 
Rekrytering av deltidsbrandmän är fortsatt problematisk och de initiativ som förbundet tagit till samver-
kan med medlemskommunerna har visat små om inga resultat, då lönekostnader för t ex en kombinat-
ionstjänst belastar nämndernas budgetar. Vi anser att frågan inte tagits på tillräckligt allvar av kommu-
nerna och uppmanar därför medlemskommunerna att aktivt bidra från respektive kommunstyrelse.  
 
EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2020. Re-
sultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. 
 
Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 
 
Vi tillstyrker att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda leda-
möterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Vi tillstyrker även att årsredovisning för 2020 god-
känns för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.   
 
Ystad den 9 mars 2021 
 
 
 
 
Bruno Andersson  Birgit Johansson     
 
 
 
 
Erik Johansson  Alf-Göran Andersson 
  
 
Bilaga: Rapport över granskning av årsbokslut/årsredovisning för 2020. 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Alf Göran Andersson
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Undertecknare 1
Serienummer: 19480904xxxx
IP: 85.30.xxx.xxx
2021-03-09 09:03:19Z

Bruno Andersson
Undertecknare 1
Serienummer: 19510630xxxx
IP: 213.113.xxx.xxx
2021-03-09 09:04:18Z

Birgit Johansson
Undertecknare 1
Serienummer: 19411017xxxx
IP: 185.176.xxx.xxx
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 41 Dnr KS 2020/231

Årsredovisning för 2020 - Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes samarbetskommitté har översänt årsredovisning för 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), 
handlingsid: Ks 2021.1031.
Beslut, årsredovisning 2020, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), 
handlingsid: Ks 2021.1032.
Kommunfullmäktige § 106/2020, handlingsid: Ks 2020.2980.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

322



 

SÖSK årsredovisning 2020 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Intäkter 3,0 3,9 -0,9 

Kostnader -3,3 -3,9 0,6 

(varav kapitaltjänst) (-) (-) (-) 

Summa -0,3 0,0 -0,3 

Verksamhet 

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad. SÖSK finansieras genom en medlemsavgift från kommunerna baserat på 
befolkningsmängd. SÖSK:s roll är framförallt att tillvarata sydöstra Skånes intressen i regionala, centrala och 
mellanstatliga myndigheter samt att bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara på 
utvecklingsmöjligheterna för sydöstra Skåne. Under 2020 har arbetet bedrivits i enlighet med en ny antagen 
ledningsplan. Ystad har tagit en mer aktiv roll utifrån begreppet Ystad som regional kärna. 

Ekonomi 

SÖSK redovisar ett nettounderskott på 0,3 mkr. Underskottet beror på ändring av redovisningsprincip av EU-
projektet Baltic Sea Food. Projektbidraget betalas ut i efterskott och har redovisningsmässigt hanterats genom 
periodisering så att slutresultatet redovisas efter projektets avslut. Det innebär att en medfinansieringsskuld har 
upparbetats sedan projektstart 2017 eftersom moderprojektet Culinary Heritage Europa inte har kunnat matcha 
skulden med ett motsvarande överskott. I bokslut 2020 resultatförs projektens över- och underskott i Ystads 
kommuns redovisning. Övriga verksamheters resultat är i nivå med budget. 

Vid årsskiftet 2020/2021 övertog den ideella föreningen Regional Matkultur Skåne över projektet Regional 
Matkultur. 

Under verksamhetsåret flyttades SÖSK:s redovisning in i Ystads kommun, istället för att som tidigare redovisas 
som en separat enhet. I samband med det återbetalas SÖSK:s egna kapital till medlemskommunerna. 
Kommittén beslutade även om hur över- och underskott inom SÖSK ska disponeras framöver. Överskott 
återförs till medlemskommunerna och underskott ansvarar Ystad för om inte annat överenskommits. 

Framtid 

Verksamhetsplanen kommer att utvecklas vidare med nya aktiviteter kopplade till målen. Samverkan kommer 
att krävas för att stärka sydöstra Skånes möjligheter vad gäller bland annat infrastruktur-satsningar, 
näringslivsfrågor och kompetensutveckling. Kommungemensamma lösningar kommer också att bli alltmer 
viktiga för att klara välfärdsuppdraget. 

Driftredovisning, tkr 

Verksamhet Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

SÖSK bas 60 0 60 

Europa direkt 0 0 0 

Culinary Heritage Europa 186 0 186 

Baltic Sea Food -508 0 -508 

By Baltic Sea Food 0 0 0 

Regional Mat 0 0 0 

Fyra hörn 6 0 6 

Projektutveckling 0 0 0 

Summa -256 0 -256 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-09 

  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté  
§ 8 

Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Årsredovisning för Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
(SÖSK) 2020 

SÖSK beslutar 
SÖSK tar del av årsredovisningen för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
SÖSK redovisar ett nettounderskott på 0,3 mkr. Underskottet beror på ändring av 
redovisningsprincip av EU-projektet Baltic Sea Food. Projektbidraget betalas ut i efterskott 
och har redovisningsmässigt hanterats genom periodisering så att slutresultatet redovisas 
efter projektets avslut. Det innebär att en medfinansieringsskuld har upparbetats sedan 
projektstart 2017 eftersom moderprojektet Culinary Heritage Europa inte har kunnat matcha 
skulden med ett motsvarande överskott. I bokslut 2020 resultatförs projektens över- och 
underskott i Ystads kommuns redovisning. 
 
Övriga verksamheters resultat är i nivå med budget.  
 
Vid årsskiftet 2020/2021 övertar den ideella föreningen Regional Matkultur Skåne över 
projektet Regional Matkultur. 
 
Under verksamhetsåret flyttades SÖSK:s redovisning in i Ystads kommun, i stället för att 
som tidigare redovisas som en separat enhet. I samband med det återbetalas SÖSK:s egna 
kapital till medlemskommunerna. Kommittén beslutade även om hur över- och underskott 
inom SÖSK ska disponeras framöver. Överskott återförs till medlemskommunerna och 
underskott ansvarar Ystad för  
om inte annat överenskommits.  
 
Verksamhetsplanen för SÖSK kommer att utvecklas vidare med nya aktiviteter kopplade till 
målen. Samverkan kommer att krävas för att stärka sydöstra Skånes möjligheter vad gäller 
bland annat infrastruktursatsningar, näringslivsfrågor och kompetensutveckling. 
Kommungemensamma lösningar kommer också att bli alltmer viktiga för att klara 
välfärdsuppdraget.  

Beslutsunderlag 
SÖSK årsredovisning 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-09 

  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté  
§ 8 

Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut 
SÖSK tar del av årsredovisningen för 2020. 

Föredragande 
T.f. kommundirektör i Ystads kommun Roger Larsson och ekonom i Ystads kommun 
Daniel Hirvonen. 
 
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 42 Dnr KS 2021/53

Årsredovisning 2020 - Österlens Kommunala 
Renhållnings AB (ÖKRAB)

Kommunstyrelsens beslut och förslag till 
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera 
årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlens kommunala renhållnings AB har avlämnat 
årsredovisning för 2020. Årets resultat uppgår till 0 kr.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
ägarkommunernas fullmäktige fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera 
årets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.    

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 42 forts.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 ÖKRAB, handlingsid: Ks 2021.1047.
ÖKRAB Rapport 2020 PWC, handlingsid: Ks 2021.1044.
ÖKRAB granskningsrapport för 2020, handlingsid: Ks 2021.1043.
Kommunfullmäktige § 101/2020, handlingsid: Ks 2020.2975.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Österlens Kommunala 
Renhållnings AB

Avrapportering 
räkenskapsåret 2020

15  mars 2021
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Vi bifogar vår rapport angående vår revision av räkenskapsåret                    
2020-01-01 – 2020-12-31.

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

Med vänliga hälsningar

Ann, Sara och och Flora med team

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

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

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

Österlens Kommunala Renhållnings AB
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Vad ni 
hittar 
inuti...

Bilagor

Resultatanalys
Balansanalys 1 Vår inriktning 

och iakttagelser 
i revisionen 2
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Resultatanalys
Balansanalys1
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Resultatanalys

Försäljningen ökar i huvudsak 
med anledning av taxehöjningar 
och avgifter för slamtömning

Personalkostnader ökar med nytt 
avtal med Sysav för helåret, 
löneökning enligt avtal och ligger i 
linje med budget. 

Transportkostnader minskar med 
lägre resekostnader och övriga 
omkostnader med något lägre IT 
kostnader för året.

5
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Balansanalys

6

Inventarier minskar med årets 
avskrivningar.

Kundfordringarna ökar med ökad 
omsättning. 

Periodiseringsfonder minskar med 
årets upplösning för att täcka 
förlust. 

Leverantörsskulderna har ökat mot 
fg år, då en större faktura från 
Urbaser anlänt i december. Vidare 
har någon faktura som fg år kom 
senare och hanterades som 
upplupen kostnad i år kommit in 
före årsskiftet. 

347



Vår inriktning 
och iakttagelser 
i revisionen2
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Sammanfattning och slutsats

8

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

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

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

-  Planering 

-  Förvaltningsrevision inklusive granskning av intern kontroll

-  Bokslutsgranskning inklusive deltagande på årsstämma 

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

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

Revisionens inriktning och fokus

9

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

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

• Intäkter kundfordringar samt 
rutiner kring försäljning

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

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

Revisionens syfte
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Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll

10

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

and control.

Otillförlitlig Informell Standardiserad Övervakande Optimerad
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Inköpsrutin Vi har granskat bolagets inköpsrutin 
genom intervjuer med berörd 
personal samt stickprovsvis 
avstämning av attester enligt 
gällande attestordning.

Under året har införts betalning två i 
förening, i enlighet med gällande 
attestordning.

Vår bedömning är att bolagets 
inköpsrutin fungerar 
tillfredsställande. 

Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll

Område Utförd granskning Vår kommentar

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

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

11
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Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll

Område Utförd granskning Vår kommentar

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

Vi har noterat enstaka sena 
inbetalningar med fåtal dagar. Vår 
bedömning är att bolagets rutiner 
avseende detta område är 
tillfredsställande.

12
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Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll

Område Utförd granskning Vår kommentar

13

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

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

Område Utförd granskning Vår kommentar

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

Vi har noterat att det föreligger 
outnyttjade kreditnotor  i 
kundreskontran.

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

Kreditposter har i likhet med fg år 
bokats om till förskott från kund, 98 
tkr (avseende kreditnotor som 
kommer att nyttjas till nästa 
fakturering) samt övriga skulder, 335 
tkr (poster > 4 år samt avflyttade 
kunder). Kvarstående belopp 
redovisas som skuld i enlighet med 
en försiktig hantering. 
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Bilagor

1. Ordförklaring
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Bilaga 1: Ordförklaring

16

Ord Förklaring

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

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

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

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

ABL Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.

Kontrollbalansräkning Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall.
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pwc.se

Tack!

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

© 2019 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Alla rättigheter förbehålls. I detta dokument avser ”PwC” PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som är medlemsföretag i 
PricewaterhouseCoopers International Limited, där vart och ett av medlemsföretagen är en separat juridisk enhet.
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Lekmannarevisorers granskningsrapport 
Enligt 10 kap 3 § aktiebolagslagen 
 
 
 
 
 
 
 
GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2020 
 
 
 
Till årsstämman i Österlens Kommunala Renhållnings AB (org nr 556177-3838) 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020. 
 
Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad 
försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår 
granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller 
sig inom de ramar bolagsordningen anger. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig 
grund för uttalandet nedan. 
 
Vi har vid vår granskning inte funnit något annat än att bolagets verksamhet har skötts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets 
interna kontroll varit tillräcklig. Vi bedömer att verksamheten bedrivits inom de ramar 
som bolagets ägare har fastställt. 
 
Enligt vår bedömning föreligger inte någon anledning till anmärkning mot styrelsens 
ledamöter. 
 
 
Tomelilla respektive Simrishamn den dag som framgår av min elektroniska underskrift 
 
 
 
 
 
Ulla-Christina Lindberg   Steen Stavnshøj 
Lekmannarevisor    Lekmannarevisor 
 
 
Av kommunfullmäktige i Tomelilla respektive Simrishamn kommun utsedda lekmannarevisorer. 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Ulla-Christina LindbergLekmannarevisor: Steen Stavnshøj
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Ulla-Christina Lindberg
Date: 2021-03-15 10:44:01
BankID refno:  3073207e-6ca6-48a5-84bb-e951dfe76ec2

Signed by: STEEN STAVNSHÖJ
Date: 2021-03-15 10:49:36
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 43 Dnr KS 2021/58

Årsredovisning 2020 - Österlenhem AB

Kommunstyrelsens beslut och förslag till 
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Jäv
Tina Bergström-Darrell (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 
beslut i detta ärende. 

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlenhem AB har avgett årsredovisning för 2020. Årets 
resultat uppgår till drygt 3 mnkr. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande 
direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 43 forts.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 Österlenhem AB med revisionsberättelse, handlingsid: 
Ks 2021.1075.
Lekmannarevisionens rapport 2020 Österlenhem AB, handlingsid: Ks 
2021.1089.
Österlenhem AB Revisionsrapport årsbokslut 2020, handlingsid: Ks 
2021.1102.
Kommunfullmäktige § 65/2020, handlingsid: Ks 2020.1886.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Årsredovisning för 

Österlenhem AB 
556056-3792  

Räkenskapsåret 
2020-01-01 - 2020-12-31 

Innehållsförteckning: Sida 

Förvaltningsberättelse 1-4 
Resultaträkning 5 
Balansräkning 6-7 
Noter 8-14 
Underskrifter 14 
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Österlenhem AB 1(14) 

556056-3792 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Österlenhem AB, 556056-3792 får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Allmänt om verksamheten 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller 
tomträtter i syfte att där uppföra och förvalta eller sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter 
och kollektiva anordningar liksom uppförande av småhus till försäljning. Bolaget får även uppföra eller 
förvärva och förvalta offentliga kommunala byggnader. Bolaget får dessutom förvalta andra 
kommunala bolag när förvaltning innebär administration, fastighetesförvaltning eller liknande. Bolaget 
har sitt säte i Tomelilla kommun, Skåne län. 

Väsentliga händelser under året 
För Österlenhem är det viktigt att bedriva en verksamhet som är långsiktig, hållbar och främjar 
utvecklingen av Tomelilla kommun. Detta gör vi genom att erbjuda ett brett utbud av bostäder med god 
kvalitet och servicenivå. I samarbete med kommunen och andra aktörer samt i olika projekt arbetar vi 
för att främja gemenskap och öka tryggheten. Ett arbete som inte varit helt enkelt under 2020 på grund 
av rådande pandemi, Covid 19. Arbetet inne i våra bostäder avstannade på våren på grund av 
spridningsrisken och endast akuta reparationer genomfördes. Spritning och extra noggrann städning 
infördes. Information om pandennin samt att hålla avstånd spreds. Kontoret stängdes för besök. Då 
pandemin visade sig bli långvarig fick strategin ändras då det blev ohållbart att inte åtgärda inkomna 
felanmälningar.  Pä  sensommaren påbörjade vi reparationer i lägenheterna igen och vi ber hyresgästen 
gå ut eller in i annat rum för att hålla behörigt avstånd. För att minimera risken med spridning inom 
personalstyrkan har de som kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån ombetts att göra så. Att arbeta 
hemifrån har blivit det nya normala under 2020. Bolaget fick också i uppdrag att hjälpa Tomelilla 
kommun med att ordna Coronasäkra mötesplatser inom omsorgen. 

Även om 2020 varit annorlunda finns det en verksamhet i grunden som inte kan avstanna och 
planerna för byggnation har fortsatt. Ombyggnad av kvarteret Lansen med påbyggnad av en våning 
har upphandlats. Skanska Direkt AB som vann upphandlingen har planerat och projekterat under 
hösten och vintern och rivning påbörjas under 2021. Österlenhems önskemål att fastigheten ska ha låg 
energiförbrukning och klara energikraven för att kunna söka stöd för hyresbostäder har medfört att en 
hel del förändringar behövts göras i projektet. Då fasaden ska hanteras varsamt enligt bygglovet måste 
andra förändringar göras för att klara energikravet. Fönster med lägre U-värden används, annan 
taktäckning krävs, luft/vattenburen värmepump och solceller är några av de förändringar som måste 
till. Bidrag har sökts för fjorton av de tjugotre lägenheterna som byggs. Där det tidigare funnits 
lägenheter kan detta stöd inte sökas så här har i stället bidrag för ökad tillgänglighet sökts. Även 
solcellsbidrag kommer att sökas. 

Under året har bygget av sju lägenheter i Smedstorp löpt som på räls. Det är bolagets egna framtagna 
koncepthus som byggs av Knut Edstrands byggnads AB. Det är välplanerade lägenheter med god 
planlösning och hög materialstandard som blir inflyttningsklara 1 juni 2021. Annonsering och uthyrning 
påbörjas i början av 2021. 
Nästa projekt som är på gång är Brösarp 11:16. En tomt på cirka tolvtusen kvadratmeter som bolaget 
tecknat kontrakt med Tomelilla kommun för att köpa. Köpet går igenom under förutsättning att bygglov 
söks inom viss tid. Planeringen är i full gång och tanken är att det är bolagets koncepthus som ska 
användas. Både SPF seniorerna Gullvivan i Brösarp och Brösarps byagille är intresserade av planerna 
och har fått ut material och har även lämnat synpunkter och önskemål till oss. 
Planering av Hallen 4 i Tomelilla där bolaget byggt två Kombo minihus är också på gång. Här 
genomför vi en studie utifrån planbeskrivningen för att se vilka möjligheter tomten ger oss i framtida 
byggande. 

Förutom byggnation är underhåll en stor del av vårt arbete. Under året har flera olika projekt pågått 
med allt från fönsterbyte till byte av värmeväxlare, vattenledningar med mera. I kvarteret Lodjuret som 
slutförts har hela utemiljön gjorts vid. Härliga mötesplatser att umgås på, inspirerande lekplats, gångar, 
parkeringsplatser, sopstationer, cykelförråd och garage har byggts. Men även dränering, dag- och 
spillvattenledningar och fjärrvärmekulvert har byggts eller bytts. Lite över tre miljoner kronor i bidrag 
har erhållits för att få till den härliga utemiljön. 
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Österlenhem AB 2(14) 

556056-3792 

Sista huset i kvarteret Lejonet, det blå huset, är snart färdigställt. Byte av fasad, fönster och 
fönsterdörrar, balkongfronter, ventilation och mycket mer är gjort. Förutom isolering och 
ventilationsåtervinning satsar vi även på solceller som en del av det arbete bolaget gör för att minska 
energiförbrukningen. Solcellsbidrag har sökts och beviljats. 

Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ som bolaget anslutit sig till innebär att vi arbetar vidare med att 
minska vår energianvändning och klimatavtryck. Byte och uppdateringar görs av styrsystem, äldre el 
centraler, matarkablar, ledningar, värmeväxlare och andra komponenter till nya och moderna som kan 
kopplas upp till ett Scada/Portal system. Det ger oss möjlighet att visualisera, övervaka och sköta 
fastigheternas styrsystem oavsett om vi befinner oss i undercentraler eller på kontoret. Styrsystemen 
gör så att vi kan övervaka fastigheterna, spara energi, förbättra komforten och hålla nere 
driftskostnaderna. Nya styrsystem underlättar det dagliga arbetet och gör att förvaltningen kan arbeta 
smartare och effektivare. Det är också ett led i bolagets digitaliseringsresa som styrelsen beslutat om. 

I bolagets miljöarbete var tanken att klimatsmart boende skulle ta form. Tillsammans med 
Ystadbostäder, Simrishamnsbostäder och Sveriges Allmännytta skulle anställda och hyresgäster 
engageras i arbetet för klimatsmart boende. Ett arbete som innebär att man samlas, lär, delar 
information och goda exempel samt pushar varandra i miljöarbetet. Ett arbete som fått skjutas på 
framtiden på grund av pandemin. Däremot har arbetet med att sätta ut bikupor i området påbörjats. 
Information har hållits för både personal och hyresgäster. En tävling utlystes för barnen som får vara 
med och designa bikupan. Några förslag har lämnats in och ett av förslagen kommer att användas 
som förlaga för designen. 

Under året har bolaget också börjat arbetet med att få klassat en del investeringar som gröna för att 
kunna ansöka om gröna lån. Byggnader med låg energianvändning eller byggnader där en insats 
innebär en minskad energianvändning kan klassas liksom elbilar och mycket mer. Dessa investeringar 
utgör efter godkännande hos Kommuninvest en möjlighet att erhålla grönt lån med lite lägre ränta. 

Bolaget har antagit ägarens digitaliserings strategi. Digitalt först innebär en mängd olika saker och 
möjligheter för bolaget, hyresgäster och övriga intressenter. Fiber i alla fastigheter är nyckeln till fortsati 
digitalisering. Förutom att vi kopplar upp styrsystemen kan man i många av fastigheterna idag använda 
tagg i stället för nyckel i portar och gemensamma utrymmen. Elektronisk tvättstugebokning sker på 
digitala informationstavlor i trappuppgångar där namnbyte sker från kontoret liksom på de 
uppkopplade postboxarna. Snabb information kan skickas ut på informationstavlorna och delge 
hyresgästerna att exempelvis vattnet är avstängt. Även via vår hemsida delges mycket information. 
Här registrerar man sig för att ställa sig i kö och anmäler intresse för de lägenheter man söker. Som 
hyresgäst kan man göra felanmälan via hemsidan. Idag kan man få sin hyresavi som epostfaktura och 
används  autogiro  behöver man bara se till att det finns pengar på kontot den siste så sker betalning av 
hyran automatiskt. 
Österlenhem har sedan några år gått över till att ta emot sina fakturor digitalt och numera kan vi även 
skicka fakturor digitalt. Under året har alla fastighetsskötare och målare fått tillgång till surfplattor för att 
underlätta arbetet med digitala arbetsordrar, beställningar, rapporteringar och informationssökning 
men även för styrning och övervakning av fastigheterna. 

Ekonomi 
Årets resultat slutade på 3,0 Mnkr (1,6 Mnkr). Ett betydligt bättre resultat än vad som planerats. 2020 
var det varmaste året någonsin i Europa som uppmätts tillsammans med 2016. Det har inneburit 
betydligt lägre energikostnader och mindre snöröjning och halkbekämpning. Även pandemin har 
påverkat ekonomin i positiv riktning. Under fyra månader har staten stått för bolagets 
sjuklönekostnader och även arbetsgivaravgifter har sänkts under lika lång tid. Två hyresgäster på 
lokalsidan och ungefär lika många på lägenhetssidan har hört av sig för att de inte kunnat betala hyran 
på grund av pandemin. På intäktssidan har tillval, högre försäkringsersättning än beräknat samt 
försäljning av traktor och bilar påverkat resultatet kraftigt. På kostnadssidan har förutom 
vinterväghållning värmekostnader och personalkostnader även avskrivningarna påverkat i positiv 
riktning. I bokslutet 2019 gjordes nedskrivningar runt 650 tusen kronor som innebär lägre avskrivningar 
för 2020. Bolaget fick även rätt mot Trafikverket gällande miljöbonus på elbilar vilket innebär 120 tusen 
kronor lägre investeringskostnad med lägre avskrivning som följd. På underhållssidan har kostnaderna 
ökat vilket beror på de direkta kostnaderna i de större projekten. 

Även om bolagets resultat var bättre än förväntat behöver vi arbeta mer med kostnadssidan framöver. 
Hyresförhandlingarna ger inte de resultat som behövs och gröper på sikt ur bolagets möjlighet att 
underhålla fastigheterna och bygga nytt. Därför tittar vii första hand på att effektivisera och minska 
grönyteskötsel och snöskottning. Från mars 2021 kommer grönytorna i Tomelilla att skötas av egen 
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Österlenhem AB 3(14) 
556056-3792 

personal och de extrabeställningar som normalt brukar göras vintertid har inte gjorts. Vi tror vi kan 
ändra och förenkla grönyteskötseln en hel del. Faller det väl ut kommer även Brösarp, Smedstorp och 
Lunnarp att drivas i egen regi framöver. 

Under året har ingen nyupplåning skett men kommer att behövas i början av 2021 för fortsatt 
byggnation av lägenheter. Bolagets soliditet har ökat något från 9,6 % för 2019 till 10,3 % 2020. 
Ränteswapar är det finansiella derivatinstrument som används för att hantera ränte- och 
kapitalbindningen. Hanteringen har skett enligt den tidigare policyn. Den totala låneportföljen uppgår till 
320 Mnkr på balansdagen och volymen av ränteswapar uppgår till 280 Mnkr. Den genomsnittliga 
räntebindningstiden uppgår till 4,95 år (3,93 år) och genomsnittsräntan uppgår till 1,56 % (1,72 %). 
Realiserat resultat, borgensavgifter och dylikt ingår inte i genomsnittsräntan. 

Varje år värderas fastigheterna. En direktavkastningsmodell används för att få fram marknadsvärdet. 
Direktavkastningskravet räknas fram med riskfri realränta plus risk som utgångsläge. VD stämmer av 
direktavkastningskravet med likvärdiga bolag i närområdet. Fastigheten Lansen 14 som tomställs för 
att byggas om och byggas till får ett orimligt värde i modellen och har därför värderats till sitt låga 
bokförda värde. 

Intern kontroll är något bolaget arbetar med och genomför. Varje år sätt även specifika kontrollmål 
som ska granskas extra. Årets kontrollmål har varit upphandling och avtalstrohet samt 
sidouppdrag/bisyssla. Det har inte framkommit något som ger anledning att tro att det finns risk för 
allvarliga fel med stora konsekvenser utifrån de rutiner och processer som bedömts. Det har inte 
framkommit att det finns några allvarliga fel eller brister. Genomgång har skett löpande av VD samt av 
ordförande och vice ordförande enligt de rutiner och processer som finns. 

I bolagsordningen anges det kommunala ändamålet bolaget har att följa. Österlenhem ska främja 
bostads-, lokal- och institutionsförsörjningen i Tomelilla kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Bolaget ska även i största möjliga mån medverka till optimering av 
kommunkoncernens fastighetsförvaltning i det fall detta inte är till men för bolaget. Genom byggnation 
och underhåll av fastigheter och en framförhållning i införskaffande av byggbar mark, arbetar bolaget 
långsiktigt för att uppfylla ändamålet. Samarbete söks med kommunen inom olika områden där 
beröringspunkter finns som till exempel utbildning och trygghetsvandringar. Dialog i lokalfrågor sker 
löpande för befintliga kontrakt eller när nya behov uppstår. 

Ägarförhållande 
Österlenhem AB ägs till 100 % av Tomelilla kommun. Kommunfullmäktige utser ledamöter i bolaget. 
Den siste december hade styrelsen följande ledamöter: 

Styrelseledamöter: Styrelsesuppleanter: 
Anders Larsson Ordförande Tobias  Högborg 
Karin Arvidsson Kenth Bergström 
Helen Bladh Simon Blixt 
Bertil Fredlund Niklas Edstrand 
Kent Olofsson Thony Blomgren 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
Belopp i SEK 

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Nettoomsättning 59 571 227 58 014 884 54 690 796 53 794 447 
Resultat efter finansiella poster 3 006 792 1 600 148 -2 893 877 3 846 767 
Soliditet % 10,3 9,6 9,6 12,3 

Användning av finansiella instrument 
Företaget säkrar effekten av framtida ökningar av räntekostnader med ränteswapar. Förändringen av 
swaparnas marknadsvärde redovisas inte i resultaträkningen. 
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Totalt bundet 
kapital 

Ingående balans 5 000 000 521 831 5 521 831 

Vid årets utgång 5 000 000  521 831 5 521 831  

Balanserat Årets Totalt fritt 
Fritt eget kapital resultat Resultat eget kapital 
Ingående balans 28 551 238 1 600 148 30 151 386 
Balanseras i ny räkning 1 600 148 -1 600 148 
Årets resultat 3 039 990 3 039 990 

Vid årets utgång 30 151 386 3 039 990 33 191 376  

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 33 191 376, disponeras enligt följande: 

Belopp i SEK 
Balanseras i ny räkning 33 191 376 

Summa 33 191 376  

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande noter 

b9 6 
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Belopp i SEK Not 2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01- 
2019-12-31  

Nettoomsättning 59 571 227 58 014 884 
Övriga rörelseintäkter 1 022 080 992 602 

60 593 307 59 007 486 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -25 956 709 -26 166 676 
Övriga externa kostnader -2 503 594 -2 485 023 
Personalkostnader 2 -9 254 223 -9 482 034 
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -13 512 274 -12 939 703 

Rörelseresultat 9 366 507 7 934 050 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i intresseföretag 2 000 2 000 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 392 418 64 358 
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 754 133 -6 400 260 

Resultat efter finansiella poster 3 006 792 1 600 148 

Resultat före skatt 3 006 792 1 600 148 

Skatt på årets resultat 10 33 198 

Årets resultat 3 039 990 1 600 148 
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Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 3 328 221 779 325 987 260 
Inventarier, verktyg och installationer 4 7 736 424 6 342 256 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 5 25 301 372 2 802 064 

361 259 575 335 131 580 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 40 000 40 000 
Andra långfristiga fordringar 7 81 526 98 301 

121 526 138 301 

Summa anläggningstillgångar 361 381 101 335 269 881 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Råvaror och förnödenheter 447 709 378 333 

447 709 378 333  

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 394 333 336 947 
Övriga fordringar 919 864 728 866 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 323 798 930 324 

2 637 995 1 996 137 

Kassa och bank 8 10 031 970 34 415 298 

Summa omsättningstillgångar 13 117 674 36 789 768 

SUMMA TILLGÅNGAR 374 498 775 372 059 649 
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Balansräkning 
Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 5 000 000 5 000 000 
Reservfond 521 831 521 831 

5 521 831 5 521 831 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 30 151 386 28 551 238 
Årets resultat 3 039 990 1 600 148 

33 191 376 30 151 386 

Summa eget kapital 38 713 207 35 673 217 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 9 320 000 000 320 000 000 
Övriga långfristiga skulder 11 1 093 121 1 449 360 

321 093 121 321 449 360 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 5 050 240 6 130 160 
Skatteskulder 10 41 041 10 781 
Övriga kortfristiga skulder 11 1 230 507 2 056 122 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 370 659 6 740 009 

14 692 447 14 937 072 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 374 498 775 372 059 649 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i svenska kronor, SEK, om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Österlenhem ABs årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Finansiella instrument 
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändring av marknadsräntor. Dessa 
risker/möjligheter hanteras genom finansiella derivatinstrument s.k. ränteswapar. Så kallad 
Säkringsredovisning tillämpas avseende derivat vilket innebär att värdeförändringar i derivatavtal inte 
redovisas över resultaträkningen. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. Erhållna bidrag minskar anskaffningsvärdet. 

Avskrivningsprinciper för Materiella anläggningstillgångar 
Fastigheternas ursprungliga anskaffningsvärde har delats upp på komponenter. Avskrivningstakten 
har bestämts utifrån komponenternas ekonomiska livslängd. Även de ackumulerade avskrivningarna 
har delats upp per komponent. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventueltt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde 
aktiveras. Från 2020 får tillkommande poster under restpost en avskrivningstid på 30 år. 
Inventarier, verktyg och installationer skrivs av på 5-20 år. Markanläggningar skrivs av på 20 år. 
Nyttjandeperioden för mark och konst är obegränsad och skrivs därför inte av. Följande 
avskrivningstider tillämpas på respektive komponent: 

Benämning Bostäder och 
bostäder med lokaler 

Vård- och gruppbostäder, 
förskolefastigheter 

Stomme och grund 100 50-75 
Värme och sanitet 50 35 
El 40 35 
Inre ytskikt och vitvaror 15 15 
Fasad 50 40 
Fönster 50 40 
Köksinredning 30 15 
Yttertak 40 40 
Ventilation 30 35 
Transport 25 20 
Styr och övervakning 15 15 
Restpost 30 - 50 30 
Fiber 15 15 

Pågående nyanläggningar 
Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som tillgång. 
Projekt som inte fullföljs kostnadsförs direkt då detta fastställts. 
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Värdering av fastigheter 
Bolagets fastigheter värderas varje år. Fastigheterna har värderats utifrån ett direktavkastningskrav på 
mellan 4,5 - 7,5 %. För lägenheter har avkastningskrav om 5,5 % använts utom för nyproducerade 
lägenheter där 4,5 % används. För fastigheter med lägenheter och lokaler har avkastningskrav om 6,5 
% använts. För vård- och gruppbostäder och förskolefastighet har avkastningskrav på 7,5 % använts. 
Marknadsvärdet på bolagets fastigheter 2020-12-31 värderas till 554 Mnkr (523 Mnkr). 

Nedskrivning av fastigheter 
Bolaget gör en årlig individuell värdering av fastigheterna baserat på direktavkastningsmetod med 
årligt fastställda direktavkastningskrav. Om marknadsvärdet understiger bokfört värde enligt modellen, 
skall värdet på fastigheten skrivas ned till marknadsvärdet enligt följande: 
• Om marknadsvärdet på en enskild fastighet ligger minst 15 % under bokfört värde och beräknas 
varaktigt ligga under marknadsvärdet (mer än 3 år), dock minst 1 Mnkr. 
• Om marknadsvärdet på en nedskriven fastighet ligger minst 10 % över bokfört värde ska 
reversering ske. 

Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

Intäkter 
Bolaget redovisar hyresintäkter för bostäder och lokaler i den period de anses tillhöra med undantag 
för kvartalshyror som periodiseras vid rapporttillfällen. 

Skatt 
Bolagets skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 20,6 Mnkr (26,0 Mnkr) vid årets 
slut. Endast 1,9 Mnkr har bokats upp för att möte de temporära skillnaderna mellan redovisat värde 
och skattemässigt värde på tillgångar i bolaget. 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
2020-01-01- 
2020-12-31 Varav män 

2019-01-01- 
2019-12-31 Varav män 

Medeltal anställda 13 8 11 7 

Totalt 13 8 11 7 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, 
inklusive pensionskostnader 

2020-01-01- 2019-01-01- 
2020-12-31 2019-12-31 

Löner och andra ersättningar: 5 772 135 4 992 516 
Sociala kostnader 2 153 115 2 663 099 
(varav pensionskostnader) 1) 471 840 851 092 

1) Av företagets pensionskostnader avser 328 827 kr (287 454 kr) företagets VD och tidigare VD 13 
584 kr (13 584 kr). 
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2019-12-31  
Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 440 822 802 378 052 660 
-Nyanskaffningar 2 832 475 25 804 591 
-Avyttringar och utrangeringar -771 508 -1 444 443 
-Omklassificeringar 11 429 491 38 409 994 

Vid årets slut 454 313 260 440 822 802 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -112423 542 -102 188 536 
-Återförda avskrivningar på avyttringar 396 751 792 933 
-Årets avskrivning -11 652 690 -11 027 939 

Vid årets slut -123 679 481 -112423 542 

Ackumulerade nedskrviningar 
-Vid årets början -2412 000 -2412 000 
-Årets nedskrivning 

Vid årets slut -2412 000 -2412 000 

Redovisat värde vid årets slut 328 221 779 325 987 260 

Varav mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 25 939 225 25 939 225 

Redovisat värde vid årets slut 25 939 225 25 939 225 

Taxeringsvärde 270 206 000 262 406 000 
varav mark 57 885 000 57 885 000 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
2020-12-31 2019-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 14 197 633 9 817 288 
Nyanskaffning 304 349 4 746 544 
-Avyttringar och utrangeringar -648 560 -366 199 
-Omklassificeringar 2 694 646 

16 548 068 14 197 633 
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -7 855 377 -6 961 322 
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 528 560 366 199 
-Årets avskrivning -1 484 827 -1 260 254 

-8811 644 -7 855 377 

Redovisat värde vid årets slut 7 736 424 6 342 256 
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Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
an  

2020-12-31 2019-12-31  
Vid årets början 2 802 064 38 984 342 
Omklassificeringar -14 124 137 -38 409 994 
Investeringar 36 623 445 2 227 716 

Redovisat värde vid årets slut 25 301 372 2 802 064 

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
2020-12-31 2019-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 40 000 40 000 

Redovisat värde vid årets slut 40 000 40 000 

Not 7 Andra långfristiga fordringar 
2020-12-31 2019-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 98 301 49 690 
-Tillkommande fordringar 81 526 98 301 
-Omklassificeringar -98 301 -49 690 

Redovisat värde vid årets slut 81 526 98 301 

Not 8 Checkräkningskredit 
2020-12-31 2019-12-31  

Beviljad kreditlimit -3 000 000 -3 000 000 
Outnyttjad del 

Utnyttjat kreditbelopp 
3 000 000 3 000 000 
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Not 9 Långfristiga skulder 
2020-12-31 2019-12-31 

Förfallotidpunkt (inkl. räntebindning), upp till 5 år 
från balansdagen 160 000 000 200 000 000 

Förfallotidpunkt (inkl. räntebindning), senare än 
5 år från balansdagen 160 000 000 120 000 000 

320 000 000 320 000 000 

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För 
att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta 
sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för 
att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. 
Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy. 

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 330 Mnkr (280) varav 50 Mnkr (0) är 
forwardswapar. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 4,95 år 
(3,93) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,56% (1,72). Marknadsvärdet på 
derivatavtalen uppgår till -10,6 Mnkr (-10,4). 

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. 
Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt 
att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. 
sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. 

Så kallad Säkringsredovisning tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i 
derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation mellan 
säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och 
dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via 
rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier 
och mål för riskhanteringen. 

Långfristiga skulder, förfalloprofil 

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, Mnkr, (inklusive ränteswapar) avseende 
räntebindningen. 

2020-12-31 2019-12-31 
Inom 0-1 år 70 60 
Inom 1-2 år 50 80 
Inom 2-3 år 50 
Inom 3-4 år 10 
Inom 4-5 år 30 10 
Inom 5-6 år 20 30 
Inom 6-7 år 10 20 
Inom 7-8 år 30 10 
Inom 8-9 år 30 30 
Inom 9-10 år 70 30 

Summa 320 320 
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2 034 412 

2 034 412 

2 034 412 

-2 034 412 

-2 034 412  

-2 034 412 
2 034 412  

-2 034 412 

Redovisat Skattemässigt 
värde värde 

280 733 977 272 008 303 

Temporär 
skillnad  

8 725 674 
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Not 10 Uppskjuten skatt 

2020-12-31  
Uppskjuten 

skattefordran 
Uppskjuten 
skatteskuld Netto 

Väsentliga temporära skillnader 
Avskrivningar 
Underskottsavdrag 

Uppskjuten skattefordran/skuld 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 

1 867 294 
-1 867 294 -1 867 294 

1 867 294 

     

1 867 294 -1 867 294 

 

1 867 294 -1 867 294 

 

2019-12-31 
Väsentliga temporära skillnader 
Avskrivningar 
Underskottsavdrag 

Uppskjuten skattefordran/skuld 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 

Temporär skillnad 

2020-12-31 
Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
till uppskjuten skatteskuld 
Avskrivningar fastighet 

2019-12-31 
Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
Avskrivningar fastighet 
till uppskjuten skatteskuld  

280 733 977  

Redovisat 
värde 

282 940 425  

272 008 303 8 725 674  

Skattemässigt Temporär 
värde skillnad 

273 433 828 9 506 597 

282 940 425 273 433 828 9 506 597  

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 20 592 386 kr (25 998 744 kr). Av dessa har 1 867 294 kr 
kvittats mot det motsvarande beloppet för temporära skillnader i planmässig avskrivning och 
skattemässiga avskrivnngar på fastigheter. 

Not 11 Statligt stöd 

  

2020-12-31 2019-12-31 
1 414 073 

1 449 360 1 849 520 
Statligt stöd 
Statligt stöd 

 

     

1 449 360 3 263 593  

Stöd enligt förordningen (2016:398) stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden har utbetalts till fullo 
med 3 012 500 kr efter att projektet i kvarteret Lodjuret avslutats. 

Enligt förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa 
bostadsområden har 1 952 000 kr i bidrag har ehållits som ska gå till sänkning av hyrorna under en 7 
års period. Utbetalning har påbörjats genom hyresrabatt från oktober månad 2019. Totalt har hyror på 
Byavägen 17-23 rabatterats med 400 160 kr för 2020. 
Energieffektiviseringsstöd om 155 770 kr, enligt samma förordning, utbetalas efter att 
energieffektiviseringen redovisast vilket beräknas ske i under 2021. 
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Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 
2020-12-31 2019-12-31 

Ställda säkerheter Inga Inga  

Even  tualförpliktelser 
Inga eventualförpliktelser finns. 

Underskrifter 

Tomelilla 2021-03-04 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021- 
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Till bolagss ämman i österlenhem Aktiebolag, org. nr 556056-.3792 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Österlenhem Aktiebolag för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Österlenhem Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Österlenhem Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 13 mars 2020 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

— skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.  

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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ra Sjöberg Einarsson 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Österlenhem 
Aktiebolag för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Österlenhem Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda  

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt, 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Karlshamn den 12 mars 2021 

KPMG AB  

Auktoriserad revisor 
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Ansvariga och datum
KPMG huvudansvarig revisor Sara Sjöberg Einarsson

Datum för färdigställande: 2021-03-10

Rapport skickad till ekonomichef: Pia Brink

Introduktion

Bakgrund
Denna rapport syftar till att sammanfatta väsentliga iakttagelser från 
vår bokslutsgranskning av räkenskaper och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2020.

Vår granskning är inriktad på att fastställa om redovisningen, med 
tillämpligt väsentlighetskriterium, ger en rättvisande bild av 
verksamheten för att kunna uttala oss om årsredovisningen och 
förvaltningen. Rapporten gör därför inte anspråk på fullständighet. 
Därutöver är vårt mål att använda den kunskap vi erhållit om bolaget 
för att bidra med konstruktiva kommentarer och rekommendationer.

Vår rapport är utformad för att inkludera rekommendationer som kan 
bidra till en förbättrad kontrollmiljö och därmed reducera risken för 
förluster eller fel. Kvaliteten på kontrollmiljön är Bolagets ansvar.

Denna rapport är endast avsedd för ledningen och styrelsen och får 
inte refereras till, helt eller delvis, utan vårt skriftliga godkännande. 
KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som en följd av 
innehållet i rapporten.

Sammanfattning

Vår granskning har omfattat intern kontroll och förvaltning samt 
bokslutsgranskning. Vi har även utvärderat bolagets styrdokument, 
ekonomifunktion samt företagets kontrollmiljö.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll i sin helhet fungerar på ett 
tillfredställande sätt. 

Vi har ej identifierat några väsentliga avvikelser vid vår 
bokslutsgranskning. Ren revisionsberättelse kommer att avlämnas. 

Innehållsförteckning Sida
Introduktion 2
Övergripande resultat- och balansanalys 3
Väsentliga iakttagelser från granskningen 4
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Summary of analytical procedures
Resultaträkning Österlenhem AB 

Belopp i Tkr 2020
Förändring i 

% 2019

Nettoomsättning 59 571 2,7% 58 015

Rörelseresultat 9 367 18,1% 7 934

Finansiella poster - 6 360 0,4% - 6 334

Skatt 33 -

Årets resultat 3 040 1 600

Kommentarer resultaträkningen

Hyresintäkter för bostäder uppgår till 43,6 mkr (42,6 mkr), för omsorg 13,5 mkr (13,2 mkr) och för lokaler 1,9 mkr ( 1,7 mkr). Övriga förvaltningsintäkter uppgår till 0,6 mkr (0,5 mkr). 
Omsättningen har totalt ökat med 1,6 mkr eller 2,7% jämfört med föregående år.  Liksom föregående år har hyresbortfallet varit mycket lågt. Ökningen avser i stort hyrehöjningar om 
1,9% samt minskade hyresbortfall och lämnade rabatter. 

Rörelsereesultatet har ökat med 1,4 mkr jämfört med föregående år och rörelsekostnaderna har ökat med 0,1 mkr. Minskade kostnader får råvaror och förnödenheter (-0,2 mkr) till 
följd av en varm sommar och minskat underhåll pga covid-19, minskade kostnader för personal (-0,2 mkr) till följd av sänkta arbetsgivaravgifter pga stödåtgärder för covid-19 samt 
ökade kostnader för avskrivningar (+0,6 mkr) pga större investeringar under föregående år.

Kommentarer balansräkningen

Investeringar i byggnader och mark har skett med 14,2 mkr, främst avseende byggnation av Utemiljö Lodjuret. 

Omsättningstillgångar uppgår till 13,1 mkr, vilket är en minskning med 23,7 mkr jämfört med föregående år. Av minskningen avser 24,4 mkr minskat saldo på checkkontot. 
Minskningen kopplas till årets investeringar I materiella anläggningstillgångar

Balansräkning Österlenhem AB

Belopp i Tkr 31 Dec 2020 31 Dec 2019

Materiella anläggningstilgångar 361 260 335 131

Finansiella anläggningstilgångar 121 138

Omsättningstillgångar 3 086 2 374

Likvida medel 10 032 34 415

Totala tillgångar 374 499 372 060

Eget kapital 38 713 35 673

Långfristiga skulder 321 093 321 449

Kortfristiga skulder 14 693 14 937

Totala skulder 374 499 372 060

Övergripande resultat- och balansanalys
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Väsentliga iakttagelser från granskningen Österlenhem AB

Nr. Konto Iakttagelse och slutsats
1 Uppskjuten skattefordran Det finns en skillnad mellan bokfört- och skattemässigt värde gällande fastigheterna som ger en uppskjuten 

skatteskuld på ca 1,9 mnkr. Vidare har en uppskattning gjorts av bolaget avseende vinstgenerering för att 
möta denna skuld. Totalt uppgår det skattemässiga underskottet till 20,6 mnkr. Därav har en uppskjuten 
skattefordran beräknats med 20,6% på 4,2 mnkr avseende detta. Totalt uppgår den uppskjutna 
skattefordran till 1,9 mnkr. Uppskjuten skatte- fordran/skuld har sedan kvittats och därmed sker ingen 
uppbokning. Ingen uppbokning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdraget har gjorts på 
resterande del då bedömningen är att det är osäkert att man kommer att kunna utnyttja 
underskottsavdragen inom överskådlig framtid. 

2 Intäkter / Hyresfordringar Österlenhem AB har inte reserverat för osäkra hyresfordringar i årsbokslutet. Det finns förfallna 
kundfordringar på balansdagen uppgående till totalt 227 tkr, varav 187 tkr avser tvist med en person. 
Bolaget reserverar fordringar först när de har gått till långtidsbevakning. Vi rekommenderar bolaget att 
framöver bedöma eventuellt nedskrivningsbehov av en fordran även om den inte gått till långtidsbevakning, 
och vid behov bokföra den som en befarad kundförlust. Årets kostnad för hyres- och kundförluster uppgår 
till 35 tkr (76 tkr) och återvunna fordringar till 84 tkr (12 tkr) vilket ger en nettointäkt på -49 tkr (64 tkr).

3 Byggnader & Mark Bolaget har med utgångspunkt från den beräknade värderingen i egen excel-modell med utgångspunkt i
Datscha, bedömt att inget nedskrivningsbehov föreligger per 2020-12-31.  Bokfört värde på fastigheterna
uppgår till 329 mkr, och beräknat marknadsvärde till 554 mkr. Vår bedömning är att det inte finns
indikationer på nedskrivningsbehov per 2020-12-31. Vi vill upplysa att bolaget enligt K3 årligen skall pröva
värdet på sina tillågångar om det finns indikation som tyder på att det finns ett nedskrivningsbehov. En
sådan indikation är att den interna rapporteringen tyder på att tillgången avkastar sämre än vad som kan
antas vara en marknadsmässig avkastning. Vi rekommenderar därför bolaget att i sin 
nedskrivningsprövning utgå från den beräknade värderingen enligt Datcha och vid behov inhämta externa 
värderingar. Bolaget har en fastighet, Valhall där det beräknade marknadsvärdet uppgår till 3,1 mkr, vilket
är ca 0,5 mkr lägre än bokfört värde. 

4 Byggnader & Mark - Underhåll Det har vid granskningen framkommit att Österlenhem AB kan ha eftersatt fastighetsunderhåll. För att
stärka den interna kontrollen samt underlätta vid planering och budgetering rekommenderar vi att bolaget
dokumenterar underhållsbehovet systematiskt och upprättar en dokumenterad underhållsplan för
respektive fastighet. 
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Väsentliga iakttagelser från granskningen Österlenhem AB

Nr. Konto Iakttagelse och slutsats
5 Borgensavgift Regelverket föreskriver att det ska göras en prövning av vad som är marknadsmässigt. En för hög

borgensavgift kan innebära att ägaren tar ut en förtäckt utdelning från sitt bolag och en för låg kan anses
vara otillåtet stöd. Borgensavgiften uppgår till 960 tkr. Vi bedömer att borgensavgiften om 0,3% är
marknadsmässig, men prövning bör göras varje år. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 44 Dnr KS 2021/59

Årsredovisning 2020 - Tomelilla Industri AB (TIAB)

Kommunstyrelsens beslut och förslag till 
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera 
förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Jäv
Tina Bergström-Darrell (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 
beslut i detta ärende. 

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Tomelilla Industri AB har avlämnat årsredovisning för 2020. 
Årets resultat uppgår till minus 408 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

387



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 44 forts.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 - Tomelilla Industri AB (TIAB), handlingsid: Ks 
2021.1076.
Lekmannarevisionens rapport 2020 TIAB, handlingsid: Ks 2021.1088.
Kommunfullmäktige § 66/2020, handlingsid: Ks 2020.1856.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Tomelilla Industriaktiebolag 1(8) 

556077-5040 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Tomelilla Industriaktiebolag, 556077-5040 får härmed avge 
årsredovisning för 2020-01-01 - 2020-12-31. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra 
ut eller utarrendera fastigheter och uppföra och förvalta byggnader för industri- och hantverksändamål 
samt utbildning. Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller 
hyra ut. Bolaget får inte driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med kommunala 
kompetensen. 
Tomelilla Industriaktiebolag, 556077-5040 har sitt säte i Tomelilla kommun, Skåne län. 

Allmänt om verksamheten 
Bolaget har inga egna anställda utan förvaltas av Österlenhem AB. De fyra fastigheter som finns 
genererar en omsättning runt 1,5 mnkr. 

Ändamålet enligt bolagsordningen är att tillhandahålla lokaler och fastigheter för industrier, 
hantverkare, kommunen med mera och ett sätt att göra det på är att tillhandahålla byggnader genom 
försäljning. Det kan i sin tur ge företag möjlighet att utveckla fastigheten och kanske skapa 
arbetstillfällen i kommunen vilket varit syftet med tidigare försäljningar. Styrelsen beslutade vid sista 
styrelsemötet 2019 att fastigheten  Balder  6 skulle läggas ut till försäljning. Annonsering genomfördes i 
början av 2020 och ett antal intressenter hörde av sig. Därefter tog  Corona  pandemin fart och intresset 
för fastigheten försvann helt. 
Ett annat sätt att uppfylla ändamålet med bolaget är tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med god 
standard. För kommunens verksamheter har dialog om lokalerna i Industribyn 2 förts. Utredning av 
behov och hur man kan tillgodose dessa samt vilken målhyra vi ska arbeta mot pågår. Bolaget 
avvaktar besked om målhyra och beslut att flytta verksamheter innan fortsatt planeringsarbete kan ta 
vid. 
När det gäller bolagets lokaler har man arbetat för att torgkiosken ska hållas öppen. Ny hyresgäst 
tillträdde under våren och visst krav har ställts på att den ska vara öppen året runt. 

Tomelilla Industriaktiebolag installerade under 2020 en robotgräsklippare på Industribyn för att minska 
manuell hantering och testa ny teknik. Styrning och kontroll av gräsklipparen sker digitalt via en 
mobilapplikation som ger en effektivare hantering och en bättre kvalitet på gräsklippningen och är i 
linje med kommunens digitala strategi som bolaget antaget. 
Bolaget har även påbörjat en installation av reservkraftverk i Industribyn för att säkerställa att 
byggnaden fungerar vid ett bortfall av el. Tanken är att verksamheterna i byggnaden inte ska påverkas 
något nämnvärt vid en sådan händelse. Pandemin har dock påverkat installationen. Hela projektet har 
försenats då leverans genom Europa blev fördröjd och driftsättning sker därför först under 2021. För 
både miljöns och arbetsmiljöns skull kommer verket att köras på EcoPar som är ett syntetiskt 
producerat drivmedel. 

Årets kontrollmål i den interna kontrollen är fortsatt upphandling och avtalstrohet. Årets kontroll ger inte 
någon anledning att tro att det finns risk för allvarliga fel med stora konsekvenser utifrån de rutiner och 
processer som bedömts. Inga allvarliga fel eller brister har framkommit. Genomgång har skett löpande 
av VD samt av ordförande och vice ordförande enligt de rutiner och processer som finns. 

-11s46r6 
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Tomelilla Industriaktiebolag 2(8) 

556077-5040 

Tomelilla Industriaktiebolag ägs till 100 % av Tomelilla kommun. Kommunfullmäktige utser ledamöter i 
bolaget. Den siste december hade styrelsen följande ledamöter: 

Styrelseledamöter Styrelsesupleanter 
Anders Larsson Ordförande Simon Blixt 
Karin Arvidsson Kenth Bergström 
Helen Bladh Tobias  Högborg 
Bertil Fredlund Niklas Edstrand 
Kent Olofsson Thony Blomgren 

Flerårsöversikt Belopp i SEK 
2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 1 514 657 1 501 695 2 157 410 4 377 315 
Resultat efter finansiella 
poster -393416 -1 040 081 -174947 3 838 936 
Soliditet, % 96 96 60 62 

Förändringar i eget kapital 

Vid årets början 
Omföring av föreg års vinst 
Arets resultat 

Vid årets slut 

Aktie- Reserv- Balanserat Arets 
kapital fond resultat vinst 

5 250 000 651 190 10 929 404 -463080 
-463 080 463 080 

-408 609 

5 250 000 651 190 10 466 324 -408609  

Resultatdisposition 
Belopp i SEK 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 
balanserat resultat 
årets resultat 

10 466 324 
-408 609  

  

Totalt 10 057 715 

balanseras i ny räkning 10 057 715 

Summa 10 057 715  

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tilläggsupplysningar. 
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Tomelilla Industriaktiebolag 
556077-5040 

Resultaträkning 

3(8) 

Belopp i SEK Not 2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01- 
2019-12-31  

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Nettoomsättning 1 514 657 1 501 695 
Övriga rörelseintäkter 2 407 3 848 

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1 517 064 1 505 543 

Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter -866 289 -1 358 649 
Handelsvaror -71 656 -99 730 
Övriga externa kostnader -303 110 -321 943 
Personalkostnader 2 -71 674 -67 588 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -620 629 -699 809 

Summa rörelsekostnader -1 933 358 -2 547 719 

Rörelseresultat -416 294 -1 042 176 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 22 878 2 095 

Summa finansiella poster 22 878 2 095 

Resultat efter finansiella poster -393416 -1 040 081  

Bokslutsdispositioner 
Förändring av periodiseringsfonder -9 252 577 000 

Summa bokslutsdispositioner -9 252 577 000 

Resultat före skatt -402 668 -463 081  

Skatter 
Skatt på årets resultat -5 941 1 

Årets resultat -408 609 -463 080 
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Tomelilla Industriaktiebolag 
556077-5040 

Balansräkning 

4(8)  

Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 3 5 182 740 5 544 939 
Inventarier, verktyg och installationer 4 36 793 14 576 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 5 358 318 

Summa materiella anläggningstillgångar 5 577 851 5 559 515 

Summa anläggningstillgångar 5 577 851 5 559 515  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 52 345 132 138 
Övriga fordringar 441 155 398 653 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35 225 22 256 
Summa kortfristiga fordringar 528 725 553 047 

Kassa och bank 
Kassa och bank 10 878 741 11 396 159 

Summa kassa och bank 10 878 741 11 396 159 

Summa omsättningstillgångar 11 407 466 11 949 206 

SUMMA TILLGÅNGAR 16 985 317 17 508 721 
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556077-5040 

Balansräkning 

5(8) 

Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 5 250 000 5 250 000 
Reservfond 651 190 651 190 

Summa bundet eget kapital 5 901 190 5 901 190 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 10 466 324 10 929 404 
Årets resultat -408 609 -463 080 

Summa fritt eget kapital 10 057 715 10 466 324 

Summa eget kapital 15 958 905 16 367 514  

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 525 617 516 365 

Summa obeskattade reserver 525 617 516 365 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 105 733 367 443 
Skatteskulder 126 503 17 411 
Övriga skulder 2 894 1 277 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 265 665 238 711 

Summa kortfristiga skulder 500 795 624 842 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 985 317 17 508 721 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Anläggningstillgångar År 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Byggnader 10-50 
-Markanläggning 20 
-Inventarier, verktyg och installationer 5 

Definition av nyckeltal 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 

Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (21,4 %) i förhållande till 
balansomslutningen. 

Not 2 Medelantal anställda 
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. 

Könsfördelning i företagsledningen 
2020-12-31 2019-12-31  

Andel kvinnor 
Styrelsen 40% 40 % 
Övriga ledande befattningshavare 100% 100 % 

Ni5(/) 
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Not 3 Byggnader och mark 
2020-12-31 

7(8) 

2019-12-31  
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 26 058 028 26 058 028 
-Nyanskaffningar 243 766 
Överfört från pågående arbete 

Utgårende anskaffningsvärde 26 301 794 26 058 028 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -18 979 523 -18 354 391 
Återförda avskrivningar på försäljningar respektive 
-Årets avskrivning enligt plan -605 965 -625 132 

Utgående avskrivningar -19 585 488 -18 979 523 

Ackumulerade nedskrivningar 
-Vid årets början -1 533 566 -1 533 566 
Återförda nedskrivningar på försäljning respektive 

Utgående nedskrivningar -1 533 566 -1 533 566 

Redovisat värde vid årets slut 5 182 740 5 544 939 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
2020-12-31 2019-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 558 211 558 211 
-Nyanskaffningar 36 881 

Utgående anskaffningsvärde 595 092 558 211 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -543 635 -468 958 
Återförda avskrivningar på försäljningar respektive 
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -14 664 -74 677 

Utgående avskrivningar -558 299 -543 635 

Redovisat värde vid årets slut 36 793 14 576 

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
anläggningstillgångar 

2020-12-31 2019-12-31  
Vid årets början 124 106 
Investeringar 358 318 254 616 
Omklassificeringar -378 722 

Redovisat värde vid årets slut 358 318 

kc66i) 
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:3rEtt1s?, 
Till bolagsstämman i Tomelilla Industriaktiebolag, org. nr 556077-5040 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tomelilla Industriaktiebolag för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Tomelilla Industriaktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tomelilla Industriaktiebolag enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 13 mars 2020 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Sjöberg Ein sson 

uktoriserad revisor 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tomelilla 
Industriaktiebolag för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Tomelilla Industriaktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda  

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Karlshamn den 12 mars 2021 

KPMG AB  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 45 Dnr KS 2021/65

Årsredovisning 2020 - Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att godkänna årsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har avlämnat årsredovisning och 
granskningsrapport för år 2020.

Årets resultat blev drygt 6,5 mkr. 

Revisorerna föreslår att styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att godkänna årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020, Kommunassurans, handlingsid: Ks 2021.1181.
Revisionsberättelse 2020, Kommunassurans, handlingsid: Ks 2021.1182.
Granskningsrapport 2020, Kommunassurans, handlingsid: Ks 2021.1183.
Kommunfullmäktige § 102/2020, handlingsid: Ks 2020.2976.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Malmö den 12 maj 2021
 

....................................................................
Jan Åke Troedsson

Styrelseordförande

- förvaltningsberättelse

Org.nr. 516406-0294

Å R S R E D O V I S N I N G

för

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Undertecknad styrelseledamot i Kommunassurans Syd Försäkrings AB intygar dels att denna kopia av 
årsredovisningen stämmer överens med originalet samt dels att resultat- och balansräkning fastställts på 
ordinarie årsstämma den 12 maj 2021. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till disposition av 
resultatet.

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning
för räkenskapsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31
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Förvaltningsberättelse 2020

Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans Syd Försäkrings AB får härmed  avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under året varav ett tvådagars strategimöte samt 
två beslut per capsulam.

Uppgift som anges inom parantes är föregående års uppgift.

Bolagets bildande samt ägarna

Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.

Syftet med bolaget är:
- att garantera att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd,
- att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden samt
- att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.

Bolaget ägs av 69 (69) kommuner från olika delar av Sverige, med klart övervägande andel i 
Götaland. Ägarna har tillsammans satt in 72 568 kkr (72 568 kkr) i aktiekapital. Borgholms kommun 
har blivit delägare men aktiekapitalet (466 tkr) är vid årsskiftet ännu ej registrerat.

Ägarsamråd med representanter från de 69 delägarna hölls digitalt den 11 december. Bolaget 
informerade då om hittillsvarande utveckling och framtidsplaner. 

Verksamhetens omfattning

Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse (benämndes tidigare koncession) för att till 
sina ägare och deras kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper och klasser av 
skadeförsäkring.

- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e).
- Fartyg (klass 6).
- Allmän ansvarighet (klass 13).
- Annan förmögenhetsskada (klass 16).

Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även bedömas efter andra kriterier, som 
exempelvis minskad försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos ägarna.

Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 64 (58) kommuner samt 1 (2) bolag och 
kommunalförbund.  Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller deras hel- eller 
delägda bolag. Internupphandling enligt 3 kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar 
försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organisationer enbart försäkras efter att 
Kommunassurans vunnit en upphandling enligt annan upphandlingsform i LOU. Under 2020 har 63 
kommuner valt internupphandling och bolaget har totalt haft 65 försäkringskunder försäkringstagare, 
kommuner och bolag.
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Möjligheten för ägarkommunerna efter ändringen i LOU att internupphandla sin försäkring i 
Kommunassurans blev permanentad fr o m 2013. Kommunerna har fått attraktiva premieerbjudanden 
kopplat till ett premieåterbäringssystem som faller ut när kommunerna haft ett positivt skadeutfall.

De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget har återförsäkrats på den svenska och 
internationella återförsäkringsmarknaden.

Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har under året varit inriktat dels på 
informationsåtgärder gentemot kommunerna samt har det självkontrollprogram som har utvecklats i 
samarbete med vår riskkonsult fått ökad spridning börjat implementera.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång

Skadeutvecklingen har under året varit negativ, framför allt vad avser större egendomsskador. Sju 
egendomsskador där kostnaden bedöms överstiga bolagets självbehåll om 5 Mkr (den gräns där 
bolagets återförsäkrare träder in) har inträffat. Bolagets totala kostnader för egendomsskador har 
överskridit den totala gränsen om 25 Mkr som bolaget svarar för, s.k. stop-loss (den gräns som gäller 
när återförsäkrare träder in och betalar den överskjutande delen av egendomsskador). Trots 
skadeutfallet beräknas många av de kunder som har valt internupphandling och uppvisar en positiv 
skadesituation erhålla premieåterbäring. Premieåterbäringen uppgår till totalt 10,1 Mkr (7,6 Mkr).

Som alla försäkringsbolag är bolagets verksamhet volatil.  Efter relativt höga skadeutfall under åren 
2016 och 2017 och väsentligt bättre utfall under åren 2018 och 2019 har skadekostnaderna år 2020 
visat sig vara de högsta någonsin avseende egendomsskador. En väsentlig del av 
skadekostnadsökningen är dock relaterad till den stora volymökningen med högre premier under år 
2020.

Bolaget påverkades märkbart av covid-19 när den slog till och börsvärdet i slutet av mars 2020 på 
några dagar sjönk kraftigt. Trots att bolagets placeringspolicy medför att bolagets exponering mot 
aktiemarknaden är ytterst begränsad så påverkades bolaget. Huvuddelen av bolagets totala innehav 
består av värdepapper som skyddas av nominella värden som återfås vid förfallodatum såvida inga 
kredithändelser inträffar. Även dessa minskade kraftigt i värde, sett till dagsvärde. Under en kort 
period så uppgick värdetappet avseende dagsvärde till ca -55 Mkr. De nominella beloppen var vid det 
tillfället betydligt högre än det kortsiktiga värdetappet varför bolaget valde att hålla sig lugnt och 
invänta vändningen. Vändningen visade sig komma fortare än förväntat och det tillfälliga värdetappet 
var i slutet av året till stora delar återställt. Bolaget har dock i begränsad omfattning tvingats realisera 
förluster för att finansiera löpande verksamhet. 

Under året blev det klart att bolaget får ytterligare en delägare, Borgholms kommun, som från och 
med år 2021 är försäkad i bolaget.

I slutet av verksamhetsåret har det stått klart att antalet försäkrade kunder kommer att öka med två 
nya kommuner samtidigt som samtliga från 2020 stannar kvar. I paritet med detta ökar också 
omsättningen. Det är numera endast en handfull av bolagets ägarkommuner som valt att inte teckna 
sin försäkring i bolaget.

Årets resultat och skadeutfall

Årets resultat uppgår till 11 614 tkr (28 320 tkr) före dispositioner och skatt. Bolaget gör avsättning 
till säkerhetsreserven med -3 169 tkr (5 733 tkr). Efter skatt slutar resultatet på 6 565 tkr (26 722 tkr). 

Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 46 448 tkr (40 822 tkr). Skadekostnaderna för egen 
räkning uppgick till 27 269 tkr (23 735 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning ökar därmed med 
3,5 Mkr mellan åren. 

Under 2020 har bolagets finansiella placeringar sjunkit i värde med -3 033 tkr (10 573 tkr) och 
dessutom har förluster vid försäljningar realiserats med -4 139 tkr (1 727 tkr), dvs en total påverkan 
på resultatet med -7 172 tkr (12 300 tkr), detta som en konsekvens av covid-19.
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Ekonomisk ställning

Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god ekonomisk ställning. Under många år har 
betydande värden kunnat avsättas till säkerhetsreserven (obeskattade reserver) som kunnat användas 
för år som medfört större skador och sämre resultat. Både 2015 och 2016 hade bolaget negativt 
resultat och under 2017 inträffade så mycket egendomsskador att bolagets garanterade högstanivå, 
stop-loss, uppnåddes.                                                                                         
Konsolideringsgraden som består av konsolideringskapitalet (eget kapital +säkerhetsreserv-beräknad 
skatt) i förhållande till premieinkomst för egen räkning uppgår 2020 till 313 % (327 %). Under 2020 
hade bolaget så mycket skador och ett negativt finansresultat att nivån uppnåddes för stop-loss. Över 
tid har bolagets konsolideringsgrad ökat kraftigt,  från 182 % år 2009 vilket beror på fler 
delägare/mer aktiekapital och goda vinster. Främsta skälet till att konsolideringsgraden minskar under 
2020 är att premieinkomsten för egen räkning har ökat samtidigt som det endast skett marginell 
förändring av eget kapital o ch säkerhetsreserv.   

Under 2020 har bolagets återförsäkringar för egendom begränsat kostnaderna tack vare det skydd 
bolaget har genom sitt återförsäkringsprogram där flera större skador inträffat som 
återförsäkringsbolagen fått ersätta över 5 Mkr/skada men även att nivån för stop-loss (totalt över 25 
Mkr i egendomsskador) har uppnåtts. Med utgångspunkt från gjorda utbetalningar för 
egendomsskador samt reserver uppkomna under 2020 finns ersättning från återförsäkringsbolag med 
43,2 Mkr vilket är en historiskt hög ersättning för bolaget. Å andra sidan har bolaget aldrig haft så 
hög omsättning tidigare. 

Bolagets placeringsverksamhet har även under 2020 gett en god avkastning med 7,0 Mkr trots det 
låga ränteläget på marknaden. Emellertid har värderingen av bolagets tillgångar gått ned i värde under 
året. I slutet av mars 2020 då effekterna av covid-19 slog till mot hela finansmarknaden så minskade 
värdet av bolagets tillgångar med ca 25 % på endast en veckas tid. Därefter har värdet succesivt ökat 
under året och närmat sig det som fanns innan pandemins effekter visade sig på finansmarknaden. 
Den allra största delen av bolagets premier erhålls vid årsskiftet och placering i värdepapper görs 
strax därefter. Under det löpande året kan i det normala en viss utgallring göras av värdepapper när 
kapital behövs för att betala större utgiftsposter som större skador och återförsäkringspremier. Under 
våren 2020 sjönk värdet på samtliga innehav så att det var oundvikligt att under året kunna sälja 
värdepapper utan att realisera  förlust, detta trots att bolaget valde strategin att sitta lugnt med sina 
innehav och invänta den förväntade vändningen på marknaden. Vid bokslutstillfället är värdet av 
innehavet på samma nivå som de är inköpta för men att värdet sjunkit från föregående år. Den direkta 
avkastningen har under 2020 uppgått till  3,04 % (3,64 %). Tidigare år har de finansiella intäkterna 
kunnat finansiera stor del av bolagets administrativa verksamhet, det är med dagens räntenivåer inte 
längre möjligt. Även om markanden kan förändra värdet av innehavet på relativt kort tid har bolaget 
över den senaste 10-årsperioden en genomsnittlig avkastning på ca 5 Mkr/år.

Idag har bolaget en hög kapitalbas 135,6 Mkr (132,7 Mkr), att jämföras med nuvarande krav på 
solvensmarginal, 38,4 Mkr. Det är positivt med en hög kapitalbas sett till bolagets ambitioner att få 
fler försäkringstagare samt att värva fler delägare.

Risker i verksamheten

Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring för att begränsa bolagets risker. För 
egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr för enskild skada. Den totala skadekostnaden för 
egendomsskdor som ersätts av bolaget, aggregat, uppgick till 25 Mkr. För ansvarsskador var 
självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och maximerat till 5 Mkr per år vilket det varit sedan 2006. I 
ett särskilt program för Malmö stad uppgick totala risken till 1 Mkr. Sammanlagt begränsades 
bolagets totala risk till 31 Mkr (25+5+1) per år. Återförsäkring tecknades hos svenska och 
internationella återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt Lagen om offentlig upphandling, 
LOU.
 
Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapitalet har varit placerat i bank, kommun- och 
företagsobligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med bolagets placeringspolicy.

Bolagets risker finns utförligare beskrivet under "Tilläggsupplysningar".
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Verksamheten 2021

Premierna på försäkringsmarknaden generellt ökar kraftigt under år 2021, men bolaget har valt att 
även under år 2021 bibehålla samma premienivå som tidigare år. För kunder som internupphandlat 
sin försäkring enligt LOU 3 kap 11 § ligger premierna stilla, vilket är bolagets målsättning avsikten 
med den placeringstekniken. Som nämnts ovan ökar dock antalet försäkrade kommuner, vilket 
indikerar en hårdnande marknad. Att marknaden hårdnar uttrycks också av andra försäkringsföretag. 

För 2021 har Svalövs kommun återvänt som försäkringskund och har internupphandlat sin 
försäkring. Dessutom har Borgholms kommun blivit delägare och försäkrar från 2021.

De kommuner som inte har internupphandlat sin försäkring utan istället upphandlat via LOU kommer 
att erbjudas möjligheten. Från Kommunassurans sida rekommenderas ägarkommunerna att 
internupphandla, eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att bolaget erbjuder bättre 
villkor vid en internupphandling än vid en upphandling enligt annan upphandlingsform. 
Internupphandlande kommuner deltar även i bolagets premieåtebäringsprogram, vilket hittills gett 
internupphandlande kommer återbäring om totalt 48,0 Mkr. 

Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin fösäkring i bolaget idag, de får en förnyad 
kontakt med erbjudande om direktplacering.

Arbetet med att attrahera nya delägare inom upptagningsområdet kommer att fortgå, även om det är 
en relativt långsam process, så är vår ambition att årligen kunna komma till avslut med några 
kommuner.

Under 2020 har ett arbete inletts med att bereda delägarkommunerna ökade möjligheter att behålla 
mer egen risk och därmed premie i motsvarande mån. En ökad risktolerans kräver ett ökat 
ansvarstagande per kommun, vilket också medför att kommunernas möjlighet att själv behålla 
vinstmedel avseende den egna försäkringen ökar. Bolaget har i detta arbete sett närmare på den 
administrativa lösning som ett av de andra kommuncaptiven, Svenska Kommun Försäkrings AB, har. 
I detta arbete har även frågan om ökat samarbete med det andra kommuncaptivet diskuterats. 

Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete kommer att fortsätta genom 
utbildningar, seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning på området kommer att 
genomföras under 2021. Bolaget genomför numera en stor del av större möten med möjlighet till 
digitalt deltagande, t ex vad gäller seminarier, ägarsamråd och bolagsstämma.

Covid-19 har blivit ett reellt hot mot den globala tillväxten. Många länder har satt in 
stimulansåtgärder för att hindra en mer långtgående och djupare lågkonjunktur. Hopp finns att 
pandemin ska avta och kunna helt upphöra när vaccinationen av befolkningen har genomförts. Denna 
tidsplan har tvingats flyttas fram allt eftersom då tillgången på vaccin är begränsad. Nya mutationer 
av viruset kan förändra förutsättningarna på nytt och förlänga begränsningar i samhället där sektorer 
kan slås ut, arbetslösheten tilltaga och konjunkturen påverkas negativt. Även om det gått ett år med 
covid-19 och många åtgärder vidtagit så är fortfarande osäkerheten stor.  

På återförsäkringsmarknaden har priserna stigit kraftigt som följd av covid-19. Bolagen generellt tar 
tillfället att höja sina premier. Dessutom spelar bolagets dåliga skaderesultat roll för förhandlingen av 
2021 års återförsäkringspremier som höjdes med totalt ca 30 %.
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Medarbetare och ersättning

Bolaget har fyra anställda, varav två kvinnor (senior underwriter och administratör) samt två män 
(VD och ekonomichef/vice VD). 

Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Nuvarande VD:s lön avseende 
2020 avtalades i samband med anställningsprocessen.

Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda. 

Disposition av resultat

Förslag till disposition av bolagets resultat                                                                       2020

Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)

Från tidigare år balanserat                                                                                               34 665 351
Överkursfond                                                                                                             4 711 575
Årets resultat                                                                                                                   6 565 062
Summa                                                                                                                         45 941 988

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:

att     i ny räkning balanseras 45 941 988 kr.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Femårsöversikt (kr)

Resultatet
2020 2019 2018 2017 2016

Premieinkomst för egen räkning, (f e r) 45 435 641 40 754 132 40 079 411 30 208 977 30 593 792
Premieintäkt f e r 46 448 419 40 822 404 39 843 887 30 094 100 29 509 035
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -23 379 3 552 898 -1 086 455 1 727 429 623 299
Försäkringsersättningar (skadeers) f e r -27 269 306 -23 734 806 -13 593 361 -26 073 292 -32 454 703
Driftkostnader f e r -9 451 169 -9 015 950 -9 011 218 -7 926 283 -6 946 835
Övriga intäkter/kostnader 1 432 269 0 0 0 0
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 11 136 834 11 624 546 16 152 853 -2 178 046 -9 269 204

Finansrörelsens resultat -148 146 19 724 194 -3 829 633 4 923 304 2 456 346
Övriga intäkter/kostnader 625 000 525 000 500 000 500 000 500 000
Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv -3 168 576 5 733 341 -6 862 364 0 6 500 000
Skatt -1 880 050 -7 331 850 -1 605 930 -640 500 0
Årets resultat 6 565 062 30 275 231 4 354 926 2 604 758 187 142

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar 198 770 057 183 439 803 171 468 486 165 290 225 149 527 120
Försäkringstekniska avsättningar f e r -35 210 094 -34 445 029 -48 762 314 -59 894 189 -46 953 229
Konsolideringskapital *1) 142 153 674 133 417 627 111 081 773 96 791 991 90 785 400
Konsolideringsgrad 313% 327% 277% 320% 297%
Primärkapital 124 174 054 134 244 855 124 580 693 94 998 939 70 543 883
Minimikapitalkrav 39 418 320 38 807 727 36 654 050 36 043 550 36 500 500
Solvenskapitalkrav 43 181 320 34 193 725 42 407 245 57 743 556 36 922 988
Solvenskvot 288% 402% 297% 165% 188%

Nyckeltal
Skadeprocent 58,7% 58,1% 34,1% 86,6% 110,0%
Driftkostnadsprocent 20,3% 22,1% 22,6% 26,3% 23,5%
Totalkostnadsprocent 79,1% 80,2% 56,7% 113,0% 133,5%

Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor 3,04% 3,64% 3,07% 3,46% 1,53%
Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o -0,07% 9,40% -2,35% 3,46% 1,75%
orealiserad vinst

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

Definitioner

Premieintäkt  är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2020.

Konsolideringsgrad  är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.

Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.

Driftkostnadsprocent  är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.

Totalkostnadsprocent  är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.

Direktavkastning  är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.

För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av utbetalda försäkringsersättningar 

Premieinkomst  är den totala premien som inbetalats under 2020. Den kan också till delar avse 2021. I premieinkomst för egen räkning (f e r) har avdrag skett med 
kostnad för återförsäkring.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

R E S U L T A T R Ä K N I N G

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2020 2019

Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Premieinkomst 1 76 852 132 61 938 225
Premier för avgiven återförsäkring -31 416 490 -21 184 093
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker 1 012 778 68 272

46 448 420 40 822 404

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 -23 379 3 552 898
-23 379 3 552 898

Övriga tekniska intäkter
Diverse intäkter 1 432 269 0

1 432 269 0

Utbetalda försäkringsersättningar 

Före avgiven återförsäkring -38 691 916 -58 811 814
Driftkostnader för skadereglering -3 587 131 -2 689 682
Återförsäkrares andel 21 955 579 23 535 479

Förändring i avsättning för oreglerade skador 

Före avgiven återförsäkring -30 317 841 37 788 617

Återförsäkrares andel 23 372 003 -23 557 406

-27 269 306 -23 734 806

Driftkostnader f e r 3 -9 451 169 -9 015 950
-9 451 169 -9 015 950

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 136 835 11 624 546

Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2020 2019

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 136 835 11 624 546
Kapitalavkastning, intäkter 4 7 048 636 7 630 629
Realiserade vinster/förluster 4 -4 139 305 1 726 970
Kapitalavkastning, kostnader -47 672 -206 150
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 23 379 -3 552 898
Orealiserade vinster/förluster -3 033 185 10 572 745
Övriga intäkter och kostnader 625 000 525 000

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 613 688 28 320 842

Bokslutsdispositioner

Förändring av säkerhetsreserv -3 168 576 5 733 341

Resultat före skatt 8 445 112 34 054 183

Skatter 5 -1 880 050 -7 331 850

Årets resultat 6 565 062 26 722 333
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

R E S U L T A T A N A L Y S  (kronor) Företag och
Not fastighet 1)

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning, (f e r) RA 1 46 448 420
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -23 379
Försäkringsersättningar f e r RA 2 -27 269 306
Övriga intäkter/kostnader 1 432 269
Driftkostnader f e r -9 451 169

11 136 835

Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto RA 3 1 508 265
Återförsäkrares andel 3 595 407

5 103 672

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 2 763 146
Avsättning för oreglerade skador -88 743 281

-85 980 135

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 56 296 333

56 296 333
1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.

NOTER TILL RESULTATANALYSEN

Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premier för avgiven återförsäkring 76 852 132
Förändring i avsättning för ej intjänad premie -31 416 490

och kvardröjande risker 1 012 778
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring 46 448 420

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring -38 691 916
Återförsäkrares andel 21 955 579
Skadereglering -3 587 131

-20 323 468
Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring
Före avgiven återförsäkring -30 317 841
Återförsäkrares andel 23 372 003

-6 945 838

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring -27 269 306

Not RA 3 Avecklingsresultat

5 103 672

Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador 
som fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre skadekostnad än 
reserven för skadan förekommer. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 198 770 057 183 439 803

198 770 057 183 439 803

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 42 046 333 13 506 335

42 046 333 13 506 335

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 7 17 924 200 45 534 734
Fordringar avseende återförsäkring 14 250 000 8 600 000
Övriga fordringar 27 000 99 827
Skattefordringar 4 323 593 1 840 506

36 524 793 56 075 067

Andra tillgångar
Kassa och bank 57 424 281 37 373 517

57 424 281 37 373 517

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter 3 016 896 3 817 968

3 016 896 3 817 968

SUMMA TILLGÅNGAR 337 782 360 294 212 690
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31
Not

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
2020-12-31 2019-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr 72 568 000 72 568 000
Ej registrerat aktiekapital 466 391 0
Reservfond 688 688
Summa bundet eget kapital 73 035 079 72 568 688

Fritt eget kapital
Överkursfond 4 711 575 4 711 575
Balanserad vinst/förlust 34 665 351 7 943 018

Årets resultat 6 565 062 26 722 333
Summa fritt eget kapital 45 941 988 39 376 926

Summa eget kapital 118 977 067 111 945 614

Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv 29 713 599 26 545 023

29 713 599 26 545 023

Försäkringstekniska avsättningar före 
avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 8 2 763 146 3 775 924
Oreglerade skador 9 88 743 281 52 775 440

91 506 427 56 551 364

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter 0 0
SkulderSkulder avseende direkt försäkring 0 0
Skulder avseende återförsäkring 0 0
Övriga skulder 10 19 926 573 12 959 613
Skatteskuld 7 528 355 7 355 675

27 454 928 20 315 288
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 70 130 339 78 855 401
70 130 339 78 855 401

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 337 782 360 294 212 690
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Redogörelse över förändringar i eget kapital

Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Summa

72 568 000 688 72 568 688

466 391 466 391
0

466 391 0 466 391

73 034 391 688 73 035 079

Överkurs-  fond
Balanserad 

vinst och 
årets resultat

Summa

4 711 575 34 665 351 39 376 926
6 565 062 6 565 062

4 711 575 41 230 413 45 941 988

0 0
0 0
0 0

0 0 0

4 711 575 41 230 413 45 941 988

Bundet eget kapital

Summa transaktioner med aktieägare

Ingående balans per 2020-01-01
Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission

Årets resultat

Summa resultat

Summa transaktioner med aktieägare

Utgående balans per 2020-12-31

Fritt eget kapital

Utgående balans per 2020-12-31

Transaktion med aktieägare

Transaktion med aktieägare

Transaktioner med aktieägare

Genomförd nyemission

Ingående balans per 2020-01-01

Utdelning
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Valuta

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år.

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga 
ekonomiska fördelar väntas av användandet.  

Finansiella tillgångar och skulder                                                                                                                                                                                 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Värderingsprinciper
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt med Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd FFFS 2008:26 o 2011:28, "lagbegränsad (IFRS) International Financial Reporting Standards". Bolaget tillämpar genom FFFS 2008:26 
att IFRS är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS 
2008:26.  Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.  
Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Bolagets funktionella valuta är svenska kronor , SEK, som även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i annan valuta. I de fall bolaget 
köper värdepapper utställda i annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget inte tar någon valutarisk.

Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt värde över totalresultat. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen.

Andra finansiella skulder

Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat i förändringar i redovisningsprinciper. 
Bolaget har inte förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder. 

Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då följande krav är uppfyllda:
* tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, och

Klassificering

Bolagets principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets affärsmodell för 
förvaltningen av finansiella tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.

Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, 
transaktionskostnader direkt hänförliga till köpet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen.

Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

* avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och ränta på det utestående                  
kapitalbeloppet.
Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaffningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa och Bank, Övriga fordringar.

Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde även enligt tidigare principer.

Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra räntebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde över resultaträkningen på grund av 
att de finansiella tillgångarna innehas i en affärsmodell där kriterier för kassaflöden inte uppfylls.

Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori.

Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Pensionskostnader

Derivatinstrument

Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på redan ingångna och 
fakturerade försäkringsavtal som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som 
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.

Premier och försäkringsersättningar

Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individuell bedömning av enskilda skadefall.

Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift till en separat juridisk enhet dit 
bolaget inte har några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder.

Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den innebär bl a att kommuner som har 
positivt skadeutfall kan få upp till 18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar aktuell periods premieinkomst för bolaget i 
resultaträkningen.

De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i enlighet med fastställda principer i bolagets försäkringstekniska riktlinjer. Bolaget har inte 
diskonterat sina skadereserver.

Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat.

Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för 
försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Premieinkomst 
redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. 
Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej intjänade premier. 

I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersättningsreserven ingår också beräkning av 
skador som har inträffat men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie.

Obeskattade reserver

Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 2015:23. Den tillämpade regeln för 
bolaget avser 0,5 X Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för oreglerade skador för egen räkning, vilket för 2020 totalt möjliggör en 
avsättning upp till 29,7 Mkr. 

Bolaget har inga derivatinstrument.

Försäkringstekniska avsättningar 
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardröjande risker  samt avsättning för oreglerade skador .

Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar för egen räkning efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats 
som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs till försäkringsrörelsens resultat utgöres av 
kapitalavkastning intäkter.

Utbetalada försäkringsersättningar

Kapital överförd från finansrörelse

Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer 
reserveringsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad 
metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken 
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.

Beräkning av verkligt värde

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar 
som kan säljas) baseras på noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade marknadskurser som används för finansiella skulder är de faktiska 
säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget handlas på en aktiv eller observerbar marknad.

Borttagande av finansiella tillgångar och skulder

Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när samtliga förmåner och risker överförts till annan part alternativt när förpliktelser fullgjorts.

Sida 14 

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
7a

2b
b5

dd
-d

25
5-

41
87

-a
92

c-
31

68
cd

3a
84

14

416



Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Skatter

2020 2019
IBNR vid årets början, egendom 9 500 9 400
IBNR vid årets början, ansvar 8 000 8 700
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, egendom -5 400 -3 600
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, ansvar -3 200 -2 400
IBNR förändring under året, egendom 2 000 100
IBNR förändring under året, ansvar 500 -700
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, egendom -6 100 -1 800
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, ansvar 450 -800
Utgående IBNR för egen räkning 5 750 8 900

Allmänt om risker                                                                                                                                                                                                      

Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkringsgivare. Kommunassurans är 
exponerad för teckningsrisk, avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakliga riskerna 
i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och marknadsrisk.

RISKER

När skador inträffar registeras de och därefter görs en bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för respektive skada. Förutom 
reservsättning för de skador som är inträffade, gör bolaget avsättning för skador som är inträffade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not 
Reported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador som ännu inte är kända men kan ha 
inträffat.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräkningen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår vilket behandlas i huvuddrag nedan. 
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del av avsättningarna som avser 
inträffade men ej rapporterade skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets redovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgångar till verkligt värde.

Försäkringsrisk

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden.  I 2020 års årsredovisning har aktuell skattesats, 21,4 %, tillämpats.

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

Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk  respektive reservsättningsrisk . Med teckningsrisk menas risken för förlust på grund av att otillräcklig 
premie har tagits ut av kund till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de 
försäkringstekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade med dessa skador. Olika 
skador hanteras på skilda sätt och ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan innebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från 
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera och bedömningen försvåras. 
Egendomsskador är däremot betydligt fler till antalet och har betydligt kortare regleringstider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändelser 
kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, genom skadegenomgångar av 
rapporterade skador som ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring.

Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges information om bolagets risker. 
Bolaget har även utsett ansvariga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och 
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen. 

Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker blir allt viktigare 
för ett företag och organisation. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan 
leda till skador och stora kostnader. Riskhanteringens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknippade med organisationen och dess 
verksamhet i både nutid och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och saklig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till 
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt de ersätts samt placering i 
värdepapper och hur de fördelas i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer som 
granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som interngranskare.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

2020 (kr) <2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avsättning oreglerade skador IB 1 487 133 4 361 975 2 559 716 6 244 711 38 121 905 0 52 775 440
Förändring i avsättning med utbetald ersättning 0 0 0 -1 147 000 -18 779 698 0 -19 926 698

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -397 200 -201 140 -87 800 -671 161 -1 459 578 0 -2 816 879

Förändring i avsättning -545 979 -154 712 -350 288 -2 601 587 -8 089 803 14 242 369 2 500 000

Nya avsättningar 0 0 0 0 -258 563 56 469 980 56 211 417

Summa förändring -943 179 -355 852 -438 088 -4 419 748 -28 587 642 70 712 349 35 967 840

Avsättning oreglerade skador UB 543 954 4 006 123 2 121 628 1 824 963 9 534 263 70 712 349 88 743 280

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 0 10 131 380 979 248 10 995 707 0 22 106 335
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 -10 038 835 0 -3 467 500 0 -13 506 335

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

Förändring i fordran 0 0 -92 545 104 926 -6 014 040 0 -6 001 659

Nya fordringar 0 53 697 992 53 697 992

Summa förändringar 0 0 -10 131 380 104 926 -9 481 540 53 697 992 34 189 998

 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 0 1 084 174 1 514 167 53 697 992 56 296 333
Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 10 481 971 0 10 139 679 1 333 929 21 955 579
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 -10 481 971 0 353 331 0 -10 128 640
Utbetalda försäkringsersättningar -127 000 0 0 -704 131 -23 812 742 -14 767 371 -39 411 244
Förändring i avsättning 943 179 355 852 345 543 4 524 674 13 085 287 -60 387 844 -41 133 309

Avvecklingsresultat 816 179 355 852 345 543 3 820 543 -234 445 5 103 672

2019 (kr) <2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nya fordringar 10 995 512 10 995 512

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

 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 -100 10 131 380 979 248 10 995 512 22 106 040

Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 0 23 535 479 0 0 23 535 479
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 874 567
Utbetalda försäkringsersättningar -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 782 499
Förändring i avsättning 1 154 226 2 013 167 1 393 173 59 518 931 9 531 567 -38 293 135 35 317 929

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

Återförsäkringsrisk

Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot större skador och därigenom undanröja kraftiga svängningar i affärsresultatet mellan åren 
samt att täcka överskjutande risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med 
återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över 
ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar respektive egendom.

För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skadehändelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, aggregat, har varit 25 Mkr. 
För ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 5 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram 
för försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 1 Mkr. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår uppgick därmed till 31 Mkr.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

2020 2019

AAA 4 013 360 7 017 830

AA+ 5 218 400

AA- 15 216 480 16 741 900

A+ 18 644 873 19 272 111

A 0 5 065 500

A- 7 249 256 50 342 369 7 354 990 55 452 331

BBB+ 4 040 200 4 022 760

BBB 44 012 933 22 933 528

BBB- 38 557 290 86 610 423 54 720 129 81 676 417
BB+ 35 030 256 25 489 324
BB 24 212 009 59 242 265 20 821 730 46 311 054
Oratade 2 575 000 2 575 000 0 0

2020 2019
År Förfallostruktur Räntebindning Förfallostruktur Räntebindning
2019
2020 3 022 110 81 343 279
2021 116 986 002 5 085 491 5 085 491
2022 24 090 903 14 043 653 35 232 437 29 975 187
2023 44 761 916 28 060 360 61 191 062 38 851 872
2024 50 380 196 16 026 632 40 200 092 17 537 813
2025 60 608 612 9 381 480 26 812 285 4 022 760
2026- 18 928 430 14 271 930 11 896 325 6 623 400
Total 198 770 057 198 770 057 183 439 802 183 439 802

- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i värdepapper utgör huvuddelen

Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och skadereserv enligt 
återförsäkringsavtalet.

Finansiella risker

Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, vilka är klassificerade enligt 
tillgängliga för försäljning, innebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser som är 
noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiella instrument värderade inom nivå 1 och 
2.

Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. 
Premien för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med 
rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och egendom.

Återförsäkring och försäkringsrisk

Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av förutbetalda premier och 
avsättningar för oreglerade skulder, utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till likvida medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika 
värdepapper med en spridning i förfall, många av papprena är också likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad.

Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget ska placera i och vid utgången av 2020 var fördelningen enligt följande:

Är den risk en motpart orsakar bolaget genom at inte uppfylla sina åtaganden. Områden där bolaget är utsatt för risk gäller:

Kreditrisk

(kr)

Valutarisk
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bolaget har inga affärer i utländsk 
valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till svenska kronor i samband med köpet.

- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar och fordringar avseende återförsäkring

När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 35,2 Mkr (34,4 Mkr), kan av dessa 
skador beräknas utfalla med 51,3 Mkr (25,1 Mkr) inom ett år och ytterligare 13,8 Mkr (9,3 Mkr) efter två år. Generellt beräknas en längre 
handläggningstid för ansvarsskador än för egendomsskador.

Likviditetsrisk
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

(tkr) Summa

198 770 198 770

78 544 78 544
57 424 57 424

135 968 198 770 334 738

(tkr) Summa

183 440 183 440

67 641 67 641
37 374 37 374

105 015 183 440 288 455

På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde i allt väsentligt överensstämma 
med bokfört värde.

Summa

31 december 2019

31 december 2020

Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar
Likvida medel

Likvida medel

Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde

Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde

Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde

Matchningsrisk

Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde

Summa

Tillgångar i balansräkningen

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

Koncentrationsrisk

Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ resultatutveckling vid ogynnsamma 
marknadsförhållanden eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms övriga koncentrationsrisker som låga främst genom den diversifiering 
som uppkommer genom bolagets placeringsinriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning vilket också innebär att risken för allt för stora 
enhandsengagemang hålls låg.

* Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt 
(dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
* Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).

Obliagationer och andra värdepapper
Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar

Tillgångar i balansräkningen

Obliagationer och andra värdepapper

Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansättning inte motsvarar skuldernas. Denna 
kan vara tillämplig i flera riskkategorier.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (belopp i tkr) 2020 2019

Not 1 Premieinkomst
Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2020.
Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2021.
Premieinkomst 86 988 69 501
Utbetald och reserverad premieåterbäring -10 135 -7 563
Summa premieinkomst 76 853 61 938

Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

verksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.

Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga
summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på -0,07 % (9,40 %).
Ingående avsättning för oreglerade skador 52 775 87 964
Utgående avsättning för oreglerade skador 88 743 52 775

141 518 140 739

Genomsnittlig avsättning för året 70 759 70 370
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året -39 201 -32 585
Summa beräkningsunderlag 31 558 37 785
Avkastning -23 3 553

Not 3
Personalkostnader 5 512 5 136
Lokalkostnader 359 349
Styrelsekostnader 451 423
Revisionsarvoden 388 406
Övriga kostnader 2 741 2 665
Avskrivningar 0 37

9 451 9 016

Personal och löner

Ersättning för revision

Styrelsearvoden

Belopp tkr
0

82
100

27
27
24
24
18
19

Lars-Erik Rönnlund, suppleant 16

Riktlinjer

Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 373 tkr.

Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Bolaget har haft 4 (4) anställda, 2 (2) män och 2 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om

Catarina Willman, ledamot 

Övriga förmåner avser tjänstebil

Ann-Christin Walméus, suppleant 
Stefan Tengberg, suppleant

Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkrings-

Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 kvinnor) samt 3 ersättare (2 män och 1 kvinna). 

totalt 1 329 tkr (1 229 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med

vVD till 651 tkr (618 tkr). Därutöver finns inga pensions förpliktelser för bolaget.

752 tkr (724 tkr). Styrelsearvoden uppgår till till 337 tkr (285 tkr). Sociala avgifter och löneskatter uppgår till
 1 188 tkr (1 229 tkr) och pensions- försäkringspremier för VD och vVD till försäkringspremier för VD och

Driftkostnader

Kjell Rosenlöf, ledamot

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. 
Ingen rörlig ersättning förekommer.

Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig

Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något 
särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.

Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig

Anders Nählstedt, ledamot 

Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den 
totala ersättningen.

Jan-Åke Troedsson, ordförande 

Irene Robertsson, ledamot 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Avgångsvederlag

Not 4 2020 2019
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm 7 001 7 424
Realiserad vinst/förlust vid försäljning -4 139 1 727
Orealiserad vinst/förlust verkligt värde -3 033 10 573

-171 19 724
Not 5

Årets skatt -1 846 -7 332

Resultat före skatt 8 445 34 054
Orealiserat resultat värdepapper - -
Underlag för beskattning 8 445 34 054
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 % -1 845 -7 288
Ej avdragsgilla kostnader -38 -44
Skatt på grund av ändrad taxering -35 -
Redovisad effektiv skatt -1 880 -7 332

Not 6 Placeringstillgångar 

Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde Nominellt Anskaffnings Verkligt 
Kommunobligationer 9 000 9 238 9 232 7 000 7 166 7 018
Företagsobligationer och räntebevis 156 106 157 212 158 830 136 747 137 082 141 051
Strukturerade produkter och fonder 31 700 32 369 30 708 34 100 34 769 35 371

196 806 198 819 198 770 177 847 179 017 183 440

Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring 2020 2019
Fakturerade ej betalda premier för 2021 17 924 45 535

Not 8 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker 2020 2019
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början 3 776 3 844
Förändring under året -1 013 -68
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut 2 763 3 776

Not 9 Avsättning för oreglerade skador
Inträffade och rapporterade skador vid årets början 52 775 69 864
Inträffade och rapporterade skador förändring under året 15 968 -34 589
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början 17 500 18 100
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året 2 500 -600
Utgående balans för oreglerade skador 88 743 52 775

Not 10 Övriga skulder
Leverantörsskulder 409 566
Övriga skulder 19 518 12 394

19 927 12 960

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
68 934 77 392

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 196 1 463
70 130 78 855

Not 12 Poster inom linjen
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder

Registerförda tillgångar
Aktier 286 8 611
Obligationer 40 173 29 354
Kassatillgångar 2 220 1 790
Övriga placeringar 1 763 1 708

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från 
företagets sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 

Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets 
sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 

2020 2019

Kapitalavkastning, intäkter 

Fakturerade premier för 2021

Skatter 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Not 13 Vinstdisposition (kr)
Behandling av resultat

Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat 34 665 351
Överkursfond 4 711 575
Årets resultat 6 565 062
Att disponera 45 941 988

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:

att     i ny räkning balanseras 45 941 988 kr.

den 25 mars 2021

Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift

enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen

Jan Åke Troedsson Lars Niklasson Anders Bjärnehäll Anders Nählstedt
Ordförande vice ordförande

Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, org.nr 516406-0294 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kommunassurans Syd Försäkrings 
ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB. 

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport 
som har överlämnats till bolagets styrelse i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna 
tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i 
förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Vår revisionsansats 

Revisionens inriktning och omfattning 

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i 
de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort 
subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med 
utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla 
revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna 
kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för 
väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter. 

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella 
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt 
den bransch i vilken koncernen verkar. 

Väsentlighet 

Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga 
felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. De betraktas som väsentliga om 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund 
i de finansiella rapporterna. 

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella 
rapportering som helhet (se tabellen nedan). Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi 
revisionens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att 
bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet. 
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Särskilt betydelsefulla områden 
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de 
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades 
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga 
separata uttalanden om dessa områden. 

Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt 
betydelsefulla området 

Reserv för oreglerade skador 
•  Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina ägare skade- och 
ansvarsförsäkringar. Ledningen beskriver de risker som finns 
förknippade med försäkringsgivning på sidorna 15-16 och de 
redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs på sida 14-15. 
•  Reserven för oreglerade skador är i väsentlig utsträckning beroende 
av de bedömningar ledningen gör av de mest sannolika kostnaderna för 
att reglera skadorna. Reserven uppgår i bokslutet till 89 MSEK (53 
MSEK). 
•  Bedömning görs baserad på den information ledningen har tillgänglig 
vid bokslutet och beräkningarna baseras på bedömningar om framtida 
utfall av skadekostnad, såsom avvecklingstid och skademönster. Bolaget 
använder vedertagna aktuariella metoder för beräkningarna av 
avsättningar för oreglerade skador. Beräkningen av reserven för 
inträffade men ej inrapporterade skador görs av bolagets aktuarie. 
•  Det går inte att utesluta att annan information kan påverka de 
reserver som bokförts och graden av uppskattningar och bedömningar 
gör att vi anser att reserv för oreglerade skador utgör ett särskilt 
betydelsefullt område. 

Vi har bland annat: 
• Stämt av bokföringen mot det 

register över inträffade skador som 
bolaget upprättar och löpande 
uppdaterar 

• Inhämtat skaderapporter och 
beräkningsunderlag för bedömning 
av riktigheten i gjorda reserver och 
utmanat ledningen i de antaganden 
och bedömningar som gjorts 

• Inhämtat aktuarierapport avseende 
beräkning av reserv för inträffade 
men ej inrapporterade skador, 
samt bedömt beräkningsmetod i 
denna mot etablerad praxis 

• Inhämtat utfall i tidigare gjorda 
reserver för jämförelse mot tidigare 
reserv för bedömning av 
riktigheten i gjorda reserver 

Vår granskning har inte resulterat i några 
väsentliga anmärkningar inom detta 
områden 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 4009 203 11 Malmö, utsågs till Kommunassurans Syd Försäkrings ABs 
revisor av bolagsstämman den 6 maj 2014 och har varit bolagets revisor därefter. 

Malmö den 29 mars 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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Carl Fogelberg 
Auktoriserad revisor 
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Till årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org.nr 516406-0294)

Granskningsrapport för 2020

Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s
(org.nr 516406-0294) verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
aktieägaravtal, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas  uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna
kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.

Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, 
Sölvesborg.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala 
befogenheter som gäller för bolaget.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning 
föreligger därmed inte.

Malmö 2021-03-29

Per Lilja, Malmö         Sylve  Qvillberg, Skurup
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”

Serienummer: YChGx0NJOvlVUyoBA/rXAQ

Per Lilja
Lekmannarevisor

 
29-03-2021 11:42

  

Serienummer: KFvxKd865hR3LPfmQDNanQ

SYLVE QVILLBERG
Lekmannarevisor

 
29-03-2021 17:20

  

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet 
med Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

f
Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden 
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

    

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 46 Dnr KS 2021/66

Årsredovisning 2020 - SYSAV

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Jäv
Leif Sandberg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.

Ärendebeskrivning
SYSAV har översänt års- och hållbarhetsredovisning för år 2020 samt 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Årets 
resultat uppgår till drygt 22,1 mkr. 

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 – SYSAV, handlingsid: Ks 2021.1188.
Sysav Hållbarhetsrapport 2020, handlingsid: Ks 2021.1189.
Kommunfullmäktige § 68/2020, handlingsid: Ks 2020.1858.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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ÅRSREDOVISNING 2020
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2

Vi väljer i år att separera Årsredovisningen från Hållbarhetsredovisningen. Anledningen till detta är 
att vi ser en mycket bredare användning av Hållbarhetsrapporten genom att separera produkterna. Detta 
innebär att hållbarhetsupplysningarna finns på två ställen, dels i årsredovisningen, dels i hållbarhetsrapporten. 
Uppdelningen innebär att merparten av avsnitten rörande miljö, sociala förhållanden och personal och 
centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten återfinns i Hållbarhetsrapporten, medan 
avsnitt om företagets finansiella ställning och räkenskaper, noter, risker och upplysningar kring respekt för 
mänskliga rättigheter och motverkande av korruption samt företagets affärsmodell och policyer återfinns 
i denna årsredovisning. 
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Vi har invigt världens första automatiska storskaliga 
sorteringsanläggning för textil, vi har ökat utsorteringen 
av värdefulla metaller i vår slagg (rester efter förbränning), 
även om anläggningen ännu inte är helt intrimmad för 
maximal utbyte. Internt har vi bytt affärssystem till 
MicroSoft Dynamics365, ett arbete som nästan kan 
liknas vid att byta blodomlopp i företaget.  Att vi klarat 
detta mitt under en pandemi - på budget och i tid - är   
anmärkningsvärt och imponerande.

Återvunnen energi är även på längre sikt en naturlig 
del i en väl fungerande cirkulär ekonomi för att på 
bästa sätt ta vara på utsorterade avfallsrester, rejekt från 
återvinningsprocesser, samt på material som inte bör 
eller kan återvinnas eller återanvändas på annat sätt. 
Plast i restavfallet är den huvudsakliga källan till fossila 
koldioxidutsläpp vid energiåtervinning och är en utma-
ning för oss alla, inte minst ur perspektivet varför det 
finns så mycket plast i restavfallet som kunde tagits 
tillvara tidigare i värdekedjan. Vår absoluta ambition 
är att i samverkan med andra aktörer och med egna 
insatser, uppströms och nedströms, påtagligt minska 
våra fossila koldioxidutsläpp till år 2030. Under året har 
Sysav också ställt sig bakom Fossilfritt Sverige, färdplan 
uppvärmningsbranschen, där lösningen på plastfrågan 
har stort fokus.

Pandemin till trots, har vi i vardagen lyckats med att 
bli ännu lite bättre, effektivisera organisationen ännu 
lite till och framför allt har vi avgiftat samhället och 
återfört värdefulla resurser till kretsloppet. Dessutom 
har vi haft rekordleveranser av både fjärrvärme till 
E.ON och därmed Malmö/Burlövs fjärrvärmenät och 
el till det svenska elsystemet. Med begränsningarna 

i elnäten är det av största vikt att det finns reglerbar 
elproduktion i Elområde 4 (Malmö) och där är Sysav 
en viktig aktör.

Såväl inom EU som nationellt har det satts ambitiösa 
mål för en kretsloppsekonomi, som ska stärka Sveriges 
och Europas konkurrenskraft och minska miljöbelast-
ningen. En tydlig indikation på färdriktningen framåt 
– en resa full av utmaningar som vi endast kan klara via 
långsiktiga, förtroen¬defulla samarbeten och en ständig 
utveckling av vår verksamhet och våra resurser. Det är 
lätt att tala vackert om hållbar miljö men utan ett stort 
förtroende från samhälle, kunder och samarbetspartners, 
bra och säkra behandlingsmetoder och anläggningar, 
rätt kompetens och en stabil ekonomi som bas för en fort-
satt utveckling hamnar vi lätt i bakvattnet. Utmaningen 
är att få alla delar att samspela. 

Sysav vill på allvar medverka till en hållbar utveckling 
i regionen och vi är laddade för att bidra till en fortsatt 
framgångsrik resa, för våra ägare, för våra kunder och 
samarbetspartners och inte minst för vårt samhälle och 
vår miljö!

VD har ordet 

Peter Engström, VD och koncernchef

2020 var för många företag ett omvälvande år. Även 
om det var i mindre omfattning än för många andra 
företag påverkades även Sysavkoncernen av pandemin. 
Sammansättningen av avfallet förändrades och priserna 
på utgående material påverkades. Osäkerheten ökade. 
För många anställda ändrades arbetssättet i grunden. 
Som VD är jag därför stolt över att kunna redovisa ett 
resultat som ligger i linje med tidigare år. 

3
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Flerårsöversikt
SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Flerårsöversikt koncernen

(tkr om inte annat anges) 2020 2019 2018 2017 2016

Ur resultaträkningen
Nettoomsättning 1 064 571 1 008 462 955 645 915 111 876 399
Resultat efter finansiella poster 23 755 71 401 39 284 71 002 134 515
Skatt på årets resultat -1 595 -14 854 -7 836 -15 866 -28 952
Årets resultat 22 160 56 547 31 448 55 136 105 563

Ur balansräkningen
Anläggningstillgångar 1 500 331 1 526 365 1 574 259 1 631 618 1 723 535
Omsättningstillgångar 659 730 568 563 584 755 600 724 509 717

Summa tillgångar 2 160 061 2 094 928 2 159 014 2 232 342 2 233 252
 

Eget kapital 882 121 865 615 812 213 785 765 694 349
Långfristiga skulder och avsättningar 884 784 966 602 1 073 806 1 204 091 1 285 623
Kortfristiga skulder 393 155 262 711 272 995 242 486 253 280

Summa eget kapital och skulder 2 160 060 2 094 928 2 159 014 2 232 342 2 233 252

Balanslikviditet 1,7 2,2 2,1 2,5 2,0
Soliditet 41% 41% 38% 35% 31%

Ur kassaflödesanalysen
Kassaflöden från den löpande verksamheten 192 706 192 709 159 489 225 552 265 634
Kassaflöden från investeringsverksamheten -151 276 -133 157 -120 706 -75 832 -11 581
Kassaflöden från finansieringsverksamheten -87 665 -84 629 -85 962 -70 448 -110 320

Årets kassaflöde -46 235 -25 077 -47 179 79 272 143 733

Personal
Löner och ersättningar 161 766 154 090 145 876 136 395 127 235
Sociala kostnader 77 657 74 751 71 707 59 491 78 395

Antal årstjänster 337 333 333 330 306

Taxa
Hushållsavfall, kr/ton 680 680 680 680 680
Industriavfall, kr/ton 0 - 2 000 0 - 2 000 0 - 2 000 0 - 2000 0 - 2 000

4 FLERÅRSÖVERSIKT | SYSAV 2020  
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Sysav är ett aktiebolag bildat i syfte att fullgöra ägarkom-
munernas skyldigheter (återvinning, avfallsbehandling 
och deponering) enligt ett gemensamt samarbetsavtal 
mellan ägarna.  Sysav ägs av Burlöv, Kävlinge, Lomma, 
Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 

Till grund för Sysavs verksamhet finns konsortialavtal, 
bolagsordning, ägardirektiv, gällande lagar, förordningar 
och direktiv samt bolagets vision och övergripande mål.

BOLAGETS UPPDRAG
Sysav ska vara ett ledande återvinnings- och avfallsföretag 
i Sydsverige och medverka i utvecklingen mot en lång-
siktigt hållbar tillväxt genom att erbjuda delägarkom-
munerna miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och 
produkter inom avfalls- och återvinningsområdet. Även 
företag och andra verksamheter ska kunna erbjudas mot-
svarande tjänster i den mån det inte strider mot lagstift-
ningen. Sysavs mål är att vara Sveriges bästa samarbets-
partner för kommuner samt Europas mest efterfrågade 
aktör inom hållbar resurshantering. Bolagets affärsidé är 
att skapa värde för samhälle och kunder genom hållbar 
resurs- och avfallshantering.

ÅRSSTÄMMAN
Sysavs högsta beslutande organ är årsstämman, som ut-
görs av representanter för ägarna. Årsstämman utser 
bolagets styrelse, som ansvarar för organisation och 
förvaltning av bolagets angelägenheter. 

Årsstämman hålls en gång om året, antingen i april eller 
maj månad.

BOLAGET OCH DESS SÄTE
Bolaget har sitt säte i Malmö kommun.

STYRELSE
Bolagets styrelse består av lägst nio och högst elva leda-
möter samt lägst nio och högst tolv suppleanter. Styrelsen 
väljs på ordinarie årsstämma för tiden fram till nästa 
ordinarie årsstämma.

GEMENSAM KRETSLOPPSPLAN
Sysav och tio av ägarkommunerna har en gemensam krets-
loppsplan. Denna anger inriktningen för avfallshanteringen 

för både Sysav och de ägarkommuner som antagit denna 
kretsloppsplan. Den ligger till grund för planeringen av 
verksamheten.

VD OCH KONCERNLEDNINGSGRUPP
Sysavs vd verkställer de beslut som årsstämma och styrelse 
fattar. Vd fattar beslut om investeringar, personal, orga-
nisationens uppbyggnad, budget och annat som är av 
principiell art för Sysav enligt vd-uppdrag från styrelsen. 
Koncernledningsgruppen är ett referensforum i koncern-
övergripande strategiska frågor och vägval, med vd som 
ordförande. 

VERKSAMHETSSYSTEM
Sysav inklusive dotterbolag har sedan hösten 2009 ett lätt 
tillgängligt integrerat verksamhetsledningssystem och är 
miljöcertifierat enligt ISO 14001, kvalitetscertifierat enligt 
ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 45001. 
Sysav innehar därmed ett trippelcertifikat.

Bolagsstyrning

FÖRDELNING AV AKTIEKAPITAL INOM  
SYDSKÅNES AVFALLSAKTIEBOLAG, SYSAV 

Kommun
Andel 

%
Aktiekapital 

kronor
Antal 
aktier

Burlöv 3,50 1 154 000 1 154

Kävlinge 3,85 1 270 000 1 270

Lomma 3,50 1 154 000 1 154

Lund 15,38 5 076 000 5 076

Malmö 45,98 15 174 000 15 174

Staffanstorp 3,32 1 094 000 1 094

Svedala 3,85 1 270 000 1 270

Trelleborg 7,52 2 482 000 2 482

Vellinge 4,02 1 326 000 1 326

Ystad 2,84 936 000 936

Skurup 1,42 468 000 468

Sjöbo 1,42 468 000 468

Simrishamn 1,95 643 000 643

Tomelilla 1,47 485 000 485

Summa 100,00 33 000 000 33 000

5SYSAV 2020 | BOLAGSSTYRNING
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Sysavs 
riskhantering
Sysav är liksom andra företag utsatt för risker som kan påverka bolagets verksamhet. Arbetet 
med att identifiera, bedöma och hantera riskerna görs fortlöpande och syftar till att säkerställa 
att verksamheten löper som planerat och skapar planerat värde. Risker i verksamheten 
definieras som tänkbara händelser som medför osäkerheter för verksamheten, dess processer, 
medarbetare, planerade resultat, finansiella ställning eller osäkerheter i påverkan på omvärld, 
kunder eller andra intressenter. Sysavs riskhantering innebär att verksamheten bättre kan 
förebygga och vid behov hantera oönskade händelser. Väl hanterade risker ökar koncernens 
handlingsutrymme och kan även vändas till möjligheter för verksamheten.

SYSTEMATISK RISKHANTERING 
Sysav har under de senaste åren infört arbetet med en 
strukturerad riskhantering inom samtliga identifierade 
områden för risker i verksamheten. Riskhantering är ett 
systematiskt sätt att identifiera, analysera, följa upp och 
agera förebyggande på koncernens risker, samt mildra ef-
fekterna om oönskade händelser ändå inträffar. Riskhan-
teringsarbetet är en förutsättning för en framgångsrik 
verksamhet med intakt värdeskapande, intjäningsförmåga 
och lönsamhet. Riskhantering är därför en del av kon-
cernens strategi- och affärsplanering samt uppföljning. 
Sysav bedömer risker utifrån sannolikheten att något 
händer och de konsekvenser som uppstår om det inträffar. 
Riskhanteringen utgår från Sysavs policy för styrning 
och intern kontroll tillsammans med tillhörande riskrutin 
och den finansiella riskpolicyn. Sysavs styrelse är ytterst 
ansvarig för styrningen av arbetet med riskhantering. Fö-
retagsledningen säkerställer genom Riskkommittén och 
dedikerade roller i riskarbetet att det finns ett etablerat 
och funktionellt arbetssätt för riskhantering i alla led i 
organisationen.

Risksamordnare och deras team av sakkunniga identi-
fierar och analyserar olika typer av risker i de olika de-
larna av verksamheten. Utifrån detta agerar ansvariga i 
verksamheten på de risker som behöver hanteras aktivt. 
Riskbedömningarna utgör basinformationen om ris-
kerna i verksamheten, där risker som kräver ledningens 
uppmärksamhet och uppföljning rapporteras vidare till 
Riskkommittén. Här möter riskteamens bedömningar 
ledningens övergripande och strategiska perspektiv på 
verksamhetens risker. Riskkommittén fokuserar på de 
operativa, finansiella, strategiska och regelstyrda riskerna 
vid olika tillfällen under året. Sammantaget ska arbets-
sättet ge rätt förutsättningar att fatta välgrundade beslut 
om hantering av risker och risktagande i alla led och 
perspektiv av verksamheten. De risker som bedöms ha 
störst potentiell inverkan på koncernens värdeskapande, 
intressenter, mål och utveckling samlas i koncernens kon-
soliderade riskbild.
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OLIKA TYPER AV RISKER
Sysav arbetar utifrån fyra övergripande typer av risker, för att säkerställa att alla avgörande risker för  
verksamheten ska fångas upp och hanteras. Inom varje övergripande typ av risk finns ett antal huvudrisker. 

STRATEGISKA 
RISKER

OPERATIONELLA 
RISKER

FINANSIELLA 
RISKER

REGEL-
EFTERLEVNADS- 

RISKER

Förbered – Sysav förbereder sig 
och mildrar konsekvenserna för 
sådant som ligger utanför Sysavs 
kontroll, till exempel svängningar 
i konjunkturen eller kommande 
förväntad lagstiftning

Operationella risker inkluderar 
allt som kan påverka Sysavs 
förmåga att planenligt leverera 
tjänster, material, energi och andra 
nyttigheter utifrån dagens behov 
och krav från kunder och intres-
senter, och därigenom upprätthålla 
förväntat resultat för verksamhe-
ten. Detta omfattar risker kopplat 
till anläggningar, processer, system, 
miljöpåverkan, arbetsmiljö, avfalls- 
och materialflöden, upphandlingar, 
leverantörer, kommunikation,
arbetssätt, leveranser, med mera. 

Regelefterlevnadsrisker kan 
påverka Sysavs förmåga att 
skydda koncernens värden och 
verksamhet. De kan innebära hot 
mot koncernens finansiella ställning, 
anseende eller fortlöpande 
verksamhet och omfattar risker 
kopplade till krav i lagstiftning, 
tillstånd, med mera.

Strategiska risker påverkar Sysavs 
förmåga att långsiktigt kunna skapa 
värde utifrån intressentkrav, upp-
rätthålla framtida intjänandeförmåga 
och lönsamhet, attrahera rätt 
kompetens, nå de övergripande 
verksamhetsmålen och säkerställa 
den långsiktiga utvecklingen av 
affären. Hantering av strategiska 
risker handlar om att i tid se och 
agera på hot mot verksamheten 
samt att fånga möjligheter för en 
framtida stärkt position. 

Finansiella risker kan påverka 
Sysavs finansiella ställning och 
omfattar alla de risker som 
kan ge effekter på balans- och 
resultaträkning, såsom kredit-
risker, likviditetsrisker, prisrisker, 
ränterisker, valutarisker, 
försäkringsrisker, med mera. 

RISKRESPONS – VERKSAMHETENS SVAR PÅ IDENTIFIERADE RISKER
Identifierade risker ska hanteras om de kan äventyra en fortsatt kontinuerlig, lönsam och hållbar verksamhet. 
Sysav svarar upp mot identifierade risker på olika sätt:  

Balansera – Sysav balanserar 
mellan hot mot affären och möjlig 
avkastning, utifrån vald strategisk 
inriktning  

Förebygg – Sysav förebygger 
störningar mot en kontinuerlig 
och lönsam verksamhet och väger 
kostnader för ökad säkerhet mot 
riskers möjliga konsekvenser och 
sannolikhet 
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Riskhantering enligt COSO och ISO 
Sysav arbetar med risker utifrån det internationellt erkända COSO-ramverket, där riskhantering är en av delarna 
för att nå uppsatta affärsmål. Sysav stärker därigenom arbetet med intern kontroll samt definierar olika typer av 
risker som påverkar verksamheten. Riskhantering är även en central komponent i ISO-standarderna för kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö. Koncernens riskhantering är därför en integrerad del i verksamhetssystemet, som är 
certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
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MARKNADS- OCH  
KAPACITETSRISKER

FORSKNING OCH 
UTVECKLING

PERSONALRISKER

INTRESSENT- OCH 
KOMMUNIKATIONSRISKER

Strategiska risker 

Avser risker för att säkerställa att 
rätt forsknings- och utveckling- 
sinitiativ bedrivs i enlighet med 

Sysavs strategiska agenda, regionens kretsloppsplan med avfallsplaner 
och att relevanta intentioner i nationella och internationella organ 
innehålls (t ex EU:s mål om cirkulär ekonomi och FN:s Agenda 2030). 

Riskrespons: Genom dotterbolaget Sysav Utveckling AB säkerställer 
koncernen en aktiv omvärldsbevakning samt deltagande i de mest rele-
vanta initiativen för att utveckla ett hållbart samhälle. Sysav Utveckling 
finns representerat i koncernledningsgruppen och dess styrelse består 
av en delmängd av Sysavs styrelse.

Avser risken att Sysav inte 
erbjuder attraktiva produkter 
och tjänster till sina ägarkommuner 

och/eller övriga verksamhetskunder. Avser även risken att erbjudna 
tjänster inte kan levereras på grund av kapacitetsbrister på återvinnings- 
eller behandlingsanläggningarna. 

Riskrespons: Sysavs förtroende som en aktör med ett långtgående sam-
hällsansvar stärks genom att företaget strävar efter att skapa långsiktiga 
och hållbara lösningar. Sysav har även en konkurrensfördel då man kan 
erbjuda en helhetstjänst med mottagningsmöjligheter för allt avfall. 
Risken minimeras genom att bolaget löpande genom en aktiv kunddialog 
stämmer av framtida förväntningar i relation till sin behandlingskapacitet 
och framtida investeringar.

Avser risker kopplade till utma-
ningar att attrahera, rekrytera 
och behålla rätt medarbetare och 

kompetens för att upprätthålla förtroendet som en samhällsviktig aktör 
och en attraktiv arbetsgivare. 

Riskrespons: Sysav arbetar med att engagera medarbetare och ledare 
på följande sätt: 
• Utveckla en stark företagskultur som bygger på vår värdegrund 

(Tillsammans med ansvar och engagemang) genom att säkerställa och 
främja ett tillitsbaserat ledarskap och förtroendefullt samarbete

• Erbjuda interna utvecklingsmöjligheter
• Skapa förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten 
• Bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, t ex genom att värdera mång-

fald och inkludering, samt skapa ett attraktivt personalerbjudande 
med kvalitetssäkrade och effektiva HR-processer

• Modernisera och digitalisera HR-processer i syfte att möjliggöra 
kvalitetssäkring av processer, samt insamling av data för kvalificerade 
analyser och åtgärder. Detta är en förutsättning för att leverera på 
samtliga punkter ovan.

Sysavs verksamhet baseras på 
ett grundläggande förtroende 
från koncernens intressenter. 

Bristfällig kommunikation innebär en risk att inte kunna upprätthålla 
detta förtroende. Risker som avses är bl a  kopplade till Sysavs verksam-
het, en förändrad syn på cirkulär ekonomi , särskilt med avseende på 
material- och energiåtervinning, som kan påverka  Sysavs varumärke , 
uppdrag och affärsmodell. 

Riskrespons: Sysavs kommunikation är direkt knuten till koncern-
ledningen och till påverkansfunktionen, vilket säkerställer öppenhet, 
transparens och tydlighet i all intern och extern kommunikation. Sysav 
arbetar också med bearbetning av intressentlandskapet för att utbilda 
och påverka intressenter samt med SWOT- och omvärldsanalyser som 
input till strategiplaneringen och affärsmodellen.

Avser risker som är förknip-
pade med den dagliga driften 
av koncernens anläggningar. 

Driftavbrott kan i vissa fall orsaka stora konsekvenser för samhället och 
tillika negativa ekonomiska konsekvenser för Sysav. 

Riskrespons: En viktig del är ett rullande besiktningsprogram, en 
kontinuerlig kontroll av tillstånd och ett effektivt underhåll. Ett väl 
avvägt försäkringsskydd har tecknats för att minska konsekvensen om 
ett driftavbrott skulle inträffa. 

Sysav har ett stort antal risker 
som kan skada såväl medarbetare 
som bolaget och dess tillgångar. 

Exempel på risker kan vara inandning av gaser och damm, exponering av 
kemikalier, stöld och inbrott. 

Riskrespons: Arbetsmiljö och säkerhet har högsta prioritet för Sysav. 
Vi jobbar kontinuerligt med att höja vår arbetsmiljöprestanda och däri-
genom att nå ett högt förebyggande arbetsmiljöarbete.  Sysav arbetar 
systematiskt för en trygg och hållbar arbetsmiljö för medarbetaren, 
genom riskhantering för såväl fysisk som organisatorisk arbetsmiljö. 
Samverkan med de fackliga organisationerna kring medarbetarfrågor 
sker regelbundet.

Sysavs verksamhet är relativt 
automatiserad och koncernen har 
därför behov av en välfungerande 

och säker IT-infrastruktur. Störningar eller externa intrång i IT-systemen 
eller infrastrukturen kan väsentligt påverka verksamheten. 

Riskrespons: Sysav har etablerat en IT-styrningsmodell och IT-
processer som fokuserar på att stärka framförallt hanteringen av 
programförändringar/-utveckling, användaradministration, IT-drift och 
IT-säkerhet samt minimera risken för dataintrång. Sysav genomför årligen 
IT-säkerhetsrevisioner samt redundanstester av kritisk IT-infrastruktur. 
Sysav arbetar även nära våra största IT-leverantörer i syfte att säker-
ställa en säker och stabil IT-miljö.

Avser risker med att varor och 
tjänster inte köps in till rätt 
pris och kvalitét, att leveran-

törsmarknaden är begränsad vilket kan påverka möjligheten att byta 
leverantör vid problem, samt att kritiska leverantörer får finansiella 
eller andra typer av svårigheter och således inte kan leverera varor och 
tjänster. 

Riskrespons: Sysav har under 2018 implementerat ett inköpssystem 
som säkerställer att varor och tjänster köps in av avtalade leverantörer 
till rätt pris och kvalitét. Sysav strävar efter att kontinuerligt förbättra 
sin leverantörskedja och sina leverantörers arbete genom kategoristyr-
ning samt utvärdering och uppföljning av leverantörer, varor och 
tjänster. När inköpssystemet används fullt ut har vi möjlighet att följa 
dessa parametrar för att aktivt finna avvikelser och proaktivt arbeta till-
sammans med leverantörerna genom kategoristyrning och spendanalys.

Sysavs verksamhet medför 
miljörisker såsom oförutsedda 
utsläpp av skadliga ämnen till luft, 

vatten och mark som kan påverka miljö och omgivning negativt. 

Riskrespons: Sysav har ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt för 
att förebygga och minimera våra miljörisker. Vi genomför djupgående 
miljöriskbedömningar av verksamheten med fokus på våra anläggningar 
där vi tar fram en detaljerad riskbild och beslutar om lokala åtgärder. 
Resultatet av miljöriskbedömningarna tillsammans med avvikelse-
hantering och revisioner ger även en övergripande bild över risker 
och trender för Sysavs samlade verksamhet. Utifrån analys av den 
övergripande bilden prioriteras åtgärder som berör hela avdelningar 
eller hela koncernen.

Operationella risker

ANLÄGGNINGSRISKER

ARBETSMILJÖ- OCH  
SÄKERHETSRISKER

IT-RISKER

LEVERANTÖRS- OCH 
INKÖPSRISKER

MILJÖRISKER
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Avser risker kopplade till felaktig 
finansiell rapportering. 

Riskrespons: Sysav rapporterar 
sin ekonomiska ställning löpande i enlighet med interna och externa 
(K3-regelverket) rapporteringsregler och har uppsatta kontroller i de 
finansiella processerna. 

Med likviditetsrisk avses risken 
att Sysav får problem med att 
möta dess åtagande relaterade 

till koncernens finansiella skulder. Då finns risken att Sysav inte kan 
uppbringa tillräcklig finansiering för att driva verksamheten långsiktigt 
till en rimlig kostnad. 

Riskrespons: Den periodiska likviditetsplaneringen tillsammans med 
bevakning av saldo på konton säkerställer att Sysav har medel tillgängliga 
för att betala koncernens skulder. Sysav arbetar med finansiell planering 
där finansieringsbehovet fastställs på medellång och lång sikt. Detta 
medför att finansiering sker till en rimlig kostnad.

Försäkringsrisk innefattar risken 
att Sysavs tillgångar inte är för-
säkrade på ett korrekt sätt. Dels 

att den försäkring Sysav har inte är tillräcklig för att täcka de önskade 
värden bolaget vill försäkra, dels att ett större värde försäkras än vad 
det finns tillgångar för, vilket kan ge upphov till en för hög premie. 

Riskrespons: Sysav arbetar kontinuerligt med att se över vilka försäk-
ringar som är kopplade till respektive tillgångar. Sysav ser även över hur 
försäkringarna är konstruerade i form av krav, premier, självrisker samt 
vilka värden som täcks i de fall försäkringen behöver realiseras.

KVALITETSRISKER
Avser risker för att Sysav inte 
kan uppfylla kunders krav på 
leveranser samt risker för att 

produktivitet, mål och planerade resultat i Sysavs processer inte kom-
mer att uppfylla förväntningar. 

Riskrespons: Sysav har under året etablerat processorienteringen av 
verksamheten. Metoder för kartläggning, analys, mätning och förbätt-
ring av processer, inklusive hantering av risker kopplat till processerna, 
tillämpas.

Inom Sysav bedrivs ett stort 
antal projekt för att utveckla 
verksamheten och för att nå våra 

strategiska mål. Flera komplexa framtidsfrågor riskerar att inte få den 
för verksamheten nödvändiga framdriften, på grund av sin komplexitet 
och sina många framtidsscenarion. Det finns även en risk att organisa-
tionen i sitt utvecklingsbehov belastas med för många projektinitiativ. 
Båda dessa riskerar förmågan att skapa ett bra och effektivt resultat 
och därmed verksamhetens framtida marknadsposition. 

Riskrespons: Ett standardiserat arbetssätt och projektstyrning för  
strategiska utredningar och en mer strukturerad process för 
genomförande, prioritering och styrning av projekt tas också fram och 
implementeras i verksamheten.

Avser risken att brännbart avfall 
inte finns att tillgå som krävs för 
att fylla Sysavs förbränningsbehov, 
innebärande att löpande ha 

tillgång till de volymer brännbart avfall eller andra insatsvaror som krävs 
för optimalt kapacitetsutnyttjande av avfallskraftvärmeverkets olika 
förbränningslinjer. 

Riskrespons: Behovet och tillgången av brännbart avfall stäms löpande 
av i nära samarbete mellan marknad och operationen. Till exempel 
består Sysavs bränsleportfölj av kontrakt med olika löptider, geografiskt 
ursprung och sammansättning avseende både inhemskt avfall, samt avfall 
från andra länder.

BRÄNSLERISK

PROJEKTRISKER

Finansiella risker

LIKVIDITETS- OCH 
FINANSIERINGSRISKER

KREDIT- OCH 
MOTPARTSRISKER

FINANSIELL 
RAPPORTERING

FÖRSÄKRINGSRISKER

Sysavs affärsmodell ger upphov 
till många olika typer av motparter. 
Kreditrisk eller motpartsrisk 

avser risken för förlust om motparten inte fullgör sina förpliktelser. 

Riskrespons: Hantering av kredit- och finansiell motpartsrisk sker 
genom kontroller av Sysavs motparter via bland annat kreditbedöm-
ningsinstitut, där Sysav strävar efter att endast arbeta med kreditvärdiga 
motparter.

Priser för olika tillgångsslag 
(insatsvaror, försäljningsprodukter 
med mera) kan variera och ge 

upphov till svängningar på balans- och resultaträkning. 

Riskrespons: Sysav bevakar löpande sina huvudsakliga tillgångsslag, till 
exempel återvunna material, elcertifikat, el, fjärrvärme och utsläppsrätter 
med syfte att identifiera eventuella prissäkringsbehov. Förutom ett 
långsiktigt kontrakt som reglerar fjärrvärmepriser har Sysav påbörjat 
en prissäkring för både el- och utsläppsrätter i enlighet med tillåtna 
instrument beskrivna i den finansiella riskpolicyn.

Rörelser i räntenivåer kan negativt 
påverka Sysavkoncernens 
nettovinst och kassaflöde samt 

värdet på finansiella tillgångar och skulder. 

Riskrespons: Ränteriskerna hanteras genom att upplåning sker via 
räntebindning med varierande löptid. Finansiell säkring genom derivatin-
strument görs i enlighet med finansiell riskpolicy.

Sysav är exponerat för valutarisker 
när leverantörer och kunder 
handlar i annan valuta än SEK. 

Ofördelaktiga förändringar i valutakurser kan negativt påverka Sysavs 
finansiella resultat och kassaflöde samt värdet på finansiella tillgångar 
och skulder. 

Riskrespons: Den riskdel av valutan som inte kan matchas genom 
naturlig säkring (det vill säga där skulder och tillgångar kan matchas 
mot varandra i den aktuella valutan), kan komma att säkras genom olika 
derivatinstrument i enlighet med finansiell riskpolicy.

PRISRISKER

Regelefterlevnadsrisker

LEGALA RISKER

RÄNTERISKER

VALUTARISKER

Avser risker med efterlevnad 
samt identifiera förändring av 
lagar, förordningar och direktiv, 

vilket påverkar Sysav. 

Riskrespons: Efterlevnad av lagar, förordningar och direktiv säkerställs 
genom ett kontinuerligt juridiskt arbete som fångar upp juridiska risker 
i verksamheten. När det gäller förändringar av lagar, förordningar och 
direktiv genomförs omvärldsanalys och lagbevakning. Det görs för att 
identifiera förändringar och på så sätt säkerställa god handlingsberedskap.
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Sysavs policyer
Genom en tydlig styrning av verksamheten och kontinuerlig uppföljning säkerställer Sysav att 
de olika aktiviteter genomförs på rätt sätt. Läs mer om våra externa policyer på sysav.se

POLICY SYFTE UPPFÖLJNING/KONSEKVENS ANSVAR

Dataskyddspolicy  Att skydda insamlade personuppgifter. Sysav ser till att skydda personuppgifterna och att behand-
lingen följer både gällande dataskyddsregler och interna 
rutiner. Ett dataskyddsombud granskar att dessa regler 
följs. Klagomål kan anmälas skriftligen till dataskyddsom-
budet.

Ekonomi  
och inköp

Finansiell riskpolicy Att skapa en koncerngemensam plattform för att 
identifiera, analysera, bedöma, mäta och kontrol-
lera de finansiella risker Sysav är exponerad mot.

Det åligger respektive avdelningschef och operativt 
ansvarig att ha kännedom om och anpassa sitt finansiella 
risktagande efter det av styrelsen och vd satta riskmadatet. 
Vd är dock ytterst ansvarig för att det satta riskmandatet 
efterlevs. 

Ekonomi  
och inköp

HR-policy Att tydliggöra förväntningar och ansvar inom 
väsentliga områden för ledning och medarbetare 
inom Sysav. 

Sysav arbetar målmedvetet och strukturerat för att 
ständigt följa upp och utveckla arbetet, i samarbete mellan 
ledare och medarbetare. Sysav erbjuder möjligheten att 
agera whistleblower. Detta granskas och följs upp i vår 
intern- och externrevision.

HR

IT-policy Att skydda Sysavs verksamhet, kunder, partners, 
medarbetare och andra intressenter genom att 
reglera hur IT-resurserna används för företagets 
verksamhet.

Användaren rapporterar omgående upptäckta fel eller 
andra störningar i IT-resurserna till IT-enheten för lämplig 
åtgärd. Kontinuerlig övervakning och loggning görs på 
Sysavs IT-resurser.

Verksamhets- 
utveckling

Kommunikations-
policy

Att skapa förutsättningarna för ett öppet kom-
munikationsklimat där ledare och medarbetare 
känner ansvar för att kommunicera - ofta och 
gärna.

Inom Sysavkoncernen finns en tydlig ansvarsfördelning för 
vem som får och kan uttala sig inom olika verksamhets-
områden. En plan för kriskommunikation är framtagen och 
testas samt utbildas i årligen, enligt rutin. 

Kommunikation

Kvalitetspolicy Sysav är hela tiden öppna för nya sätt att göra vår 
verksamhet bättre för våra kunder, intressenter 
och för varandra internt. 

Sysav sätter mål som är relevanta för kunder och intres-
senter och hjälper till att förstå vad som krävs för att 
bli ännu bättre. Detta görs bland annat genom att mäta, 
följa, lära av erfarenheter samt omsätta denna kunskap i 
arbetssätten. Detta granskas och följs upp i vår intern- och 
externrevision.

Verksamhets- 
utveckling

Miljöpolicy Att erbjuda en säker och trygg avfallshantering, 
där återanvändning, återvinning av material och 
energiutvinning maximeras på ett kostnadseffek-
tivt sätt med miljö- och resurshushållning i fokus.

Sysav utvecklar regelbundet sitt sätt att arbeta för att 
ligga i framkant och uppnå ständiga förbättringar. Arbetet 
präglas av öppenhet och transparens och miljöfrågorna är 
integrerade i alla delar av verksamheten. I Sysavs verksam-
het tillämpas försiktighetsprincipen och i verksamheten tas 
det hänsyn till bästa möjliga teknik för att minska påverkan 
på omgivningen. Detta granskas och följs upp i vår intern- 
och externrevision.

Verksamhets- 
utveckling

Policy för samhälls-
engagemang

Sysavs verksamhet utgör en viktig samhällsfunk-
tion. Därför har vi valt att utöver vår dagliga 
verksamhet även engagera oss genom att stötta 
andra och dela med oss av vår kunskap.

Sysavs samhällsengagemang redovisas för styrelsen en gång 
per år, fördelat på områdena Sponsring och samarbetspart-
ners, Gåvor och donationer samt Kunskapsdelning.

Kommunikation

Policy för Styrning 
och Intern kontroll

Är en övergripande och sammankopplande policy 
som möjliggör för en tydligare förståelse över det 
interna kontrollarbetet inom Sysav

Det finns ett ökat krav på att offentliga företag ska ha en 
god förståelse för sina risker och interna kontroller från 
ett stort antal intressenter. Denna policy skapar struktur 
mellan andra policyer.

VD

Säkerhetspolicy Att hantera risker med syftet att förebygga 
skador, ohälsa, intrång och skador på den yttre 
miljön.

För Sysav är det en självklarhet att följa lagar och andra 
krav som ställs på oss och vi underlättar för alla som vistas 
på våra arbetsplatser att förstå och följa våra regler.

Verksamhets- 
utveckling

Intern  
uppförandekod

Att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa, 
motverka mutor och korruption och säkra 
verksamhetsutveckling samt upprätthålla höga 
etiska standarder. 

Uppförandekoden gäller alla som representerar Sysav, från 
styrelsemedlemmar och medarbetare till praktikanter och 
andra som har tillfälliga uppdrag. Varje medarbetare har 
ett ansvar att ha kunskap om vad uppförandekoden innebär 
och att tillämpa den i sitt arbete.

HR

Uppförandekod  
för leverantörer

Att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa, 
motverka mutor och korruption och säkra an-
ställningsförhållanden, ha en ansvarsfull hantering 
när det gäller miljöfrågor samt upprätthålla höga 
etiska standarder

Uppförandekoden gäller alla leverantörer och dess 
underleverantörer, och innehållet i koden ska respekteras 
och följas. Leverantörer och dess underleverantörer är 
skyldiga att känna till vad uppförandekoden innebär och 
tillämpa den i utförande av samtliga uppdrag och/eller 
leveranser till Sysav. Detta granskas och följs upp i vår 
leverantörsuppföljning.

Ekonomi  
och inköp

Upphandlings- och 
inköpspolicy

Att staka ut den riktning som Sysav eftersträvar 
– för att hushålla med Sysavs finansiella medel 
och vara en föregångare på vägen mot ett hållbart 
samhälle.

Policyn omfattar alla Sysavs inköp av varor, tjänster och 
entreprenader.

Ekonomi  
och inköp
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Sysav och dess två helägda dotterbolag, Sysav Industri AB 
respektive Sysav Utveckling AB, ägs av 14 sydskånska kom-
muner:  Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Sim-
rishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad. Moderbolagets verksamhet 
omfattar hantering och behandling av hushållsavfall från 
Sysavs ägarkommuner, samt insamling av hushållsavfall 
i Lomma, Svedala och Kävlinge. 

Sysav Industri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall, 
samt även brännbart hushållsavfall, från kommuner och 
områden utanför Sysavs ägarkommuner. 

Sysav Utveckling AB är koncernens utvecklingsbolag 
som finansierar och driver projekt i syfte att utveckla och 
förbättra nya och befintliga metoder och tekniker inom 
avfallshanteringen.  

I Sysavkoncernen ingår intressebolagen ÅGAB Syd AB, 
och Carl F AB. Intressebolaget KS Recycling AB har under 
året avyttrats för likvidation.

Styrelsen i Sysav har under 2020 haft sex ordinarie sam-
manträden. Viktiga beslutsärenden i Sysavkoncernen har 
varit:

• Strategisk inriktning

• Budget 2021

• Ägarkommunernas behandlingsavgifter för 2021

• Uppdatering av policyer

• Riktlinjer för framtida investeringar i återvinningscen-
traler

• Gemensam kretsloppsplan 2021-2030

• Utveckling av ägarkommunernas behandlingsavgifter

AVFALLSMÄNGDER OCH ENERGIVOLYMER
Koncern
Under 2020 tog Sysavkoncernen emot och behandlade 824 
666 ton (887 147) avfall, en minskning med drygt 62 000 
ton. I koncernen förbrändes under året totalt 598 717 ton 
(564 256) avfall.

All återvunnen energi nyttiggjordes, dels genom försälj-

ning av producerad värme till E.ON och el till Nordpool, 
dels nyttjade Sysav egenproducerad energi i anläggning-
arna. Värmeleveransen uppgick till 1 486 GWh (1 465) 
och elleveransen till 198 GWh (190). Tillgängligheten i 
energiåtervinningsanläggningen har under året legat på 
95,9 procent (95,4). 

Mängden matavfall från hushåll, butiker, restauranger 
och storkök minskade till 64 272 ton (65 080).  Mängden 
insamlat farligt avfall i koncernen ökade och uppgick till 
49 665 ton (41 457).

Rester från andra behandlingsmetoder samt askor, slam 
och farligt avfall som deponerades ökade till 14 904 ton 
(14 570). 

Totalt återvanns 40,4 procent (46,5) av det inkommande 
avfallet i koncernen som material, och 57,8 procent (52) 
som energi.  Totalt ökade andelen som deponerades till 
1,8 procent (1,6).

Sysav
Under 2020 tog Sysav emot 442 101 ton (413 431) avfall, 
en ökning med 28 670 ton.  Vidare har 9 197 ton (7 507) 
farligt avfall tagits emot. Farligt Avfall-bilen var under 
året inställd av coronaskäl men via Samlaren har 24,2 
ton (21,6) avfall inkommit. Från hushållen tog Sysav emot 
38 153 ton (37 700) matavfall. Detta motsvarar cirka 52 
procent av insamlat matavfall.

Antalet besökare på återvinningscentralerna minskade 
och totalt lämnade 2 054 772 besökare (2 182 496) 197 780 
ton (181 597) avfall. Återbyggdepån, som drivs genom ett 
samarbete mellan Sysav och Malmö stads serviceförvalt-
ning, tog emot totalt 3 460 ton (2 508) bygg- och rivnings-
material för återbruk. 

Totalt producerade varje invånare i Sysavs ägarkommuner 
486 kg (486) avfall, inklusive det grovavfall som lämnas 
till återvinningscentraler. Kommunernas insamling av 
hushållsavfall utgjordes av 243 kg (250) per person och 
mängden avfall som lämnades in på en återvinningscentral 
ökade till 243 kg (236). I kretsloppsplanen som gällde fram 
till och med år 2020 fanns ett mål om att restavfallet från 
hushållen skulle minska till 175 kg år 2020. Målet nåddes 
genom att 172 kg (181) restavfall lämnades av hushållen.  I 

Förvaltningsberättelse Sysav
Styrelsen och verkställande direktören för Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag (556187–0410), avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31.
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den nya kretsloppsplanen som gäller 2021 – 2030, är målet 
satt till 100 kg år 2030. 
Sysav Industri AB

Mängden mottaget avfall uppgick till 382 565 ton (473 716). 
Farligt avfall från industrier utgjorde 40 468 ton (33 950). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
Vid ordinarie årsstämma den 28 maj valdes Anders 
Berngarn (M) till ny ordförande och Bo Carlqvist (S) blev 
omvald till vice ordförande.

Under 2020 bytte Sysav affärssystem till MicroSoft Dyna-
mics 365. Arbetet genomfördes enligt tidplan och budget. 
Som alltid vid stora IT-förändringar har en del mindre 
korrigeringar behövt göras efter bytet, men detta i mindre 
omfattning än vad som kunde befaras.

Under året har också investeringen i ny slaggsorterings-
anläggning tagits i drift. Anläggningen är försenad och 
utsorteringsprestanda nådde inte heller upp till förväntad 
och avtalad nivå. Arbetet med att förbättra funktionen 
har gett effekt men fortfarande finns fraktioner som inte 
når upp till kraven i beställningen. Arbete för att utveckla 
anläggningen fortgår därför och förväntas ge resultat så 
att anläggningen slutligen kan övertas från leverantören 
under 2021.

Sysavs världsunika anläggning för automatisk textil-
sortering invigdes i november 2020. Det innebar en 
viss försening som var helt relaterad till den pågående 
Corona-pandemin. Anläggningen har trimmats in och 
levererar i stort enligt ställda krav. Arbete pågår nu med 
att producera testbatcher till kunder i Sverige och utom-
lands. Intresset för sorteringsanläggningen är stort, vilket 
bland annat visar sig i den stora medierapporteringen 
med artiklar från stora delar av världen.

2020 innebar produktionsrekord för både el- och värme-
produktion. God tillgänglighet i pannorna tillsammans 
med god tillgång till bränslen ligger bakom dessa rekord. 
Hög elproduktion i södra Sverige är viktig när andra pro-
duktionsanläggningar stängt i området samtidigt som 
det finns risk för kapacitetsbrist i överföringen av el från 
norra Sverige till södra delarna av landet. Det är också 
viktigt att trygga elförsörjningen för invånarna i södra 
Sverige. Även om Sysav ökat sin produktion har elpriserna 
i syd under betydande delar av året varit betydligt högre 
än priserna i norr.

Cirka 10 procent av Malmös elenergi och cirka 60 procent 
av fjärrvärmebehovet i Malmö/Burlövs fjärrvärmenät 
produceras av Sysav.

Tillsammans med en stor majoritet av ägarkommunerna, 
har Sysav aktivt drivit arbetet med en gemensam krets-
loppsplan som i stort syftar till att minska avfallsmäng-
derna. Tio kommuner kommer att använda den slutgiltiga 
planen.
  
Tillstånd och anmälningspliktig verksamhet
Huvuddelen av Sysavs anläggningar omfattas av till-
stånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Anlägg-
ningarna påverkar miljön framför allt genom utsläpp till 
luft och vatten. Exempel på tillstånd:

• Avfallsförbränningsanläggningen och förbehandling av 
matavfall: Förbränning av brännbart och farligt avfall 
samt behandling av matavfall.

• Anläggningen för farligt avfall: Mottagning, mellanlag-
ring och behandling av miljöfarligt och icke miljöfarligt 
avfall samt mellanlagring av släckvatten och återvin-
ningsbara flytande avfallsvätskor. 

• Avfallsanläggningar: Hantering och deponering av avfall 
och farligt avfall.

• Återvinningscentraler: Mottagning av avfall och farligt 
avfall, utgör lagring som en del av att samla in avfall. 

• Bjuröhallen:  Den ansökan om tillstånd till utökad verk-
samhet i Bjuröhallen som lämnades in till miljöpröv-
ningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne i december 
2019, drogs tillbaka i september 2020, eftersom förutsätt-
ningarna för verksamheten hade förändrats under året. 

• Sysav lämnade in prövotidsredovisning rörande dag-
vatten för avfallsförbränningsanläggningen till mark- och 
miljödomstolen i Växjö den 1 oktober 2019.  Dom kom 2020 
som innebar att inga ytterligare åtgärder krävs.

• Under hösten 2020 genomförde Sysav en omcertifiering 
avseende kvalitets- och miljöledningssystemet, ISO 
9001:2015 respektive ISO 14001:2015, samt en uppgrade-
ring av arbetsmiljöledningssystemet till ISO 45001:2018. 
Resultatet från revisionen blev med väl godkänt och 
identifierade förbättringsområden låg redan i linje med 
pågående och planerade aktiviteter. Revisionen genom-
fördes helt på distans för att uppfylla de interna och av 
Folkhälsomyndighetens kommunicerade rekommenda-
tioner kring social distansering, men som också med-
förde minskat behov av transporter och minskad miljö-
påverkan. Denna form av revision möjliggjordes bland 
annat tack vare tidigare gjorda investeringar i digitala 
verktyg och mycket bra insatser från medarbetarna.

Byggnationer och andra förändringar 
På våra återvinningscentraler för hushåll installerades 
i december 2019 ett passersystem med främsta syfte att 
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förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Efter ett års 
drift kan vi konstatera att arbetsmiljön har förbättrats 
avsevärt.

Beslut fattades att bygga om och renovera delar av kon-
torsdelen på Bjurögatan. Arbetet inleddes i slutet av året 
och beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2021.

Beteendepåverkan och marknadsföring 
Sysav har normalt en betydande besöksverksamhet och 
deltar vanligtvis i många föreläsningar och möten för att 
skapa insikt i bland annat hållbar konsumtion. Under stora 
delar av 2020 var detta omöjligt av coronaskäl. En om-
ställning till digitala föreläsningar har gjorts och filmer 
har producerats där vi ändå ger tittaren en upplevelse av 
att besöka vår anläggning. Så trots pandemi, har mer än 
6 000 personer nåtts av våra mestadels digitala föreläs-
ningar - en halvering från föregående år. Vi kan också 
konstatera att Sysavs material för skolor använts ännu 
mycket mer än tidigare år. I slutet av året startades en 
podd där Sysavs frågor belyses från olika perspektiv i 
syfte att skapa insikt i en bredare målgrupp.

Vår närvaro i sociala medier har ökat och nått fler människor 
och vi har fått betydligt fler interaktioner. Till Resterkocken, 
en tävling för grundskolan som syftar till att minska mat-
svinnet, mer än fördubblades antalet bidrag. 

Kunder och marknad
2020 kommer att gå till historien som ett av de märkligaste 
åren i modern tid. När pandemin slog till i mars uppstod 
en betydande osäkerhet. 

Den viktiga samhällsfunktion som även Sysavs kommer-
siella verksamhet axlar stannade dock aldrig. Efterfrågan 
av våra behandlingstjänster har under hösten varit fort-
satt hög, betydligt bättre än vad som befarades. 

Avfallssystemet är komplext. Det finns många fraktioner 
och avfallskällor samtidigt som olika intressenter i sam-
hället har olika synpunkter och höga förväntningar på en 
hållbar avfalls- och resurshantering.  Sysav vill minska 
avfallsmängderna, öka återbruket, öka återvinningen, 
använda resurser effektivt, låta avfallet vara en del av ett 
hållbart energisystem, minska de fossila avtrycken och 
hålla nere kostnaderna. Sysav har två tydliga uppgifter: 
Att omvandla avfall till viktiga resurser samt att få bort 
miljögiftiga ämnen från det cirkulära kretsloppet. Våra 
avfallstjänster ska dessutom vara lätta att använda. 

Cirkularitet kommer att bli en nyckelfråga för tillver-
kande industrier och andra företag som har stora behov 
av råvaror och generar omfattande avfallsflöden. Såväl 
EU som Sverige pekar i strategier och planer ut cirkulär 

ekonomi som en viktig faktor för att skapa ett hållbart 
samhälle. Att sortera sitt avfall ska både vara en ekonomisk 
och miljömässigt lönsam affär. Ibland finns dock inte 
tillgängliga ytor eller teknik för en optimal sortering. 
Hos Sysav kan man lämna allt sorts avfall, men vi fort-
sätter vårt arbete i dialog med våra kunder att minska 
mängderna plast i brännbara flöden, att öka incitamenten 
att i förväg sortera ut återvinningsbara fraktioner och 
att verka för att återföra kvalitetssäkrade och giftfria 
materialresurser till samhället. Inriktningen är - oavsett 
pandemin - att stödja regionala verksamheter i deras 
utveckling mot hållbara och cirkulära lösningar som ger 
både miljö- och affärsvärde. 

It-utveckling
Under våren 2020 har det genomförts ett lyckat platt-
formsbyte av Sysavs affärssystem till en modern platt-
form. Plattformsbytet möjliggör stora förbättringar inom 
till exempel interna arbetssätt och nya mobila verktyg. 
Plattformsbytet är även en förutsättning för att Sysav ska 
kunna möta våra besökare och kunder mer digitalt än vad 
som var möjligt med den tidigare plattformen. Under hös-
ten påbörjades ett projekt för att vidareutveckla det nya 
affärssystemet till att möta nya lagkrav gällande rappor-
tering av farligt avfall till det nationella avfallsregistret.
Ett annat stort fokus under 2020 var vidareutvecklingen 
av den digitala arbetsplatsen som lanserades inom Sysav 
hösten 2019. Grunden från 2019 samt vidareutvecklingen 
innebar att Sysav hade väldigt goda digitala förutsätt-
ningar vid omställningen till distansarbete i ett tidigt 
skede under Covid-19-pandemin och har varit en starkt 
bidragande faktor till att Sysav har klarat av att genom-
föra sitt uppdrag. 

Andra exempel på uppdrag som påbörjats under 2020 är 
en översyn av förvaltningsmodellen för it-tjänster inom 
Sysav, införande av stöd för digital signering av dokument, 
en översyn och konsolidering av de styrsystem som 
används inom operativa anläggningar, samt vidareut-
veckling av it-systemet för underhåll av de operativa 
anläggningarna.

Forskning och utveckling
Sysav Utveckling AB har under året varit engagerad i 
uppstart av anläggningarna för slaggsortering och auto-
matisk textilsortering (SIPTex). I båda fallen har bolaget 
varit delaktig från start i form av utvecklingsprojekt till 
fullskala - vilket inte alltid är fallet, i flera fall når ett 
utvecklingsprojekt inte hela vägen.   

Bolaget har fortsatt arbetet som startades i det Vinnova-
stöttade projektet ”Delad energi är dubbel energi” för att 
öka återbruk av prylar och Sysav har tagit fram en ny 
modell för ökat återbruk på företagets återvinningscentraler. 
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Återbruksandelen idag är generellt låg i landet men vi 
tror att den möjlighet att taxefinansiera ”förberedelse för 
återanvändning” som finns sedan i höstas kan bidra till 
en förändring. Modellen bygger på att prylar samlas in till 
och fördelas från ett centralt lager som drivs av Sysav. Den 
ska nu förhoppningsvis godkännas av ägarkommunerna.

Den årliga Sysavdagen ställdes in under pandemiåret. 
Dock delades stipendier om sammanlagt 50 000 kronor 
ut till tre studentarbeten som handlade om offentlig 
upphandling som ett verktyg för att förebygga avfall, 
hantering av måttligt förorenade massor och giftfri åter-
användning av plast. 

MEDARBETARE
Sysav har i medeltal 339 medarbetare (333). Under 2020 
arbetade vi vidare med den strategiska satsning på att 
stärka Sysavs kultur och värdegrund, genom tillitsbaserat 
ledarskap och samarbete, som inleddes 2019. Merparten 
av chefer och medarbetare har genomgått utbildning, 
även om initiativet dessvärre påverkats kraftigt av corona-
relaterade restriktioner kring social distansering. Imple-
menteringen av det tillitsbaserade arbetssättet fortsätter 
därmed under större delen av 2021, med anpassningar 
gjorda till ett digitalt format. Lönekartläggning har ge-
nomförts i enlighet med diskrimineringslagen. Vi har 
också gjort ett omtag i arbetet med mångfald och inklu-
dering. Personalomsättningen bland fast anställda var i 
Sysav 8,5 procent (6,5) och i Sysav Industri 12,2 procent 
(8,7). Beräkningsgrunden för personalomsättning har 
ändrats till att även visstidsanställda nu räknas in, vilket 
gör att måttet höjs. Utnyttjande av friskvårdspeng 2020 
uppgick till 455 702 kr (470 340 kr) i koncernen (Sysav 
296 567 kr, Sysav Industri 159 135 kr). Sjukfrånvaron i 
moderbolaget var 4,6 procent (3,7) respektive 4,8 procent 
(4,6) för Sysav Industri AB.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Sysav lämnade in prövotidsredovisning rörande utred-
ning om kompletterande rening av lakvatten på Spille-
pengs avfallsanläggning till mark- och miljödomstolen i 
Växjö den 28 januari 2021.

Förväntad framtida utveckling
Vi kommer att, tillsammans med våra ägarkommuner, 
fortsätta vårt arbete för att bidra till världens mest håll-
bara region. En region där vi satsar på att producera och 
konsumera ännu mer hållbart och blir ännu bättre på 
att sortera avfallet. Sysav arbetar bland annat vidare för 
att kunna starta upp en ökad utsortering av plast samt 
robotiserad försortering av inkommande grovavfall, med 
syfte att återvinna mer resurser och därmed minska det 
som går till förbränning. Ett annat viktigt område är att 
öka återbruket av sådant som någon annan kan ha använd-

ning för, så att saker inte kastas i onödan. Här tittar vi på 
vilken roll vi kan ta, med våra återvinningscentraler som 
ett möjligt nav för detta.  

EKONOMI
Koncernens rörelseintäkter uppgår till 1 092 Mkr (1 013), 
rörelseresultatet uppgår till 31,6 Mkr (80,5), och resultatet före 
bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 23,8 Mkr (71,4).

Moderbolagets rörelseintäkter uppgick för året till 545 
Mkr (523), rörelseresultatet uppgår till -111,3 Mkr (-85,2) 
och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till 
-120,3 Mkr (-94,8). 

Koncernens balansomslutning uppgick till 2 160 Mkr (2 095). 
Balansräkningen omfattar den leasade tillgången i linje 
fyra i avfallskraftvärmeverket. 

Kreditsituation
Koncernens skulder uppgick på balansdagen sammantaget 
till 559 Mkr (641) och fördelar sig med 329 Mkr (371) som 
ett leasingåtagande avseende linje fyra i avfallskraftvär-
meverket samt 230 Mkr (270) som banklån. Under året har 
leasingåtagandet minskat med 42 Mkr (42). 

Kostnader för avfallsskatt
Koncernens kostnader för avfallsskatt uppgick under året 
till 6,3 Mkr (2,6). För 2020 utgick en avfallsskatt per ton 
om 540 kronor (520). 

Investeringar 
Investeringsvolymen för koncernen uppgick under året 
till 151 Mkr (137). Investeringarna har genomförts för att 
fortsatt följa den tekniska utvecklingen och för en fortsatt 
hög tillgänglighet och effektivitet i företagets behand-
lingsanläggningar. Bland de större investeringsobjekten 
finns kostnader för SIPTex-projektet, både för ombyggnad 
av Bjuröhallen och textilsorteringsmaskin, nytt affärssystem 
(D365), investering i kraftförsörjning i byggnaden på 
Bjurögatan, slaggsorteringen samt inköp av kompaktor 
och hjullastare.

Kostnader för återställning av deponier
Vid Sysavs deponier i Albäck och Måsalycke avslutades 
deponeringen 2008.  Avslutningsarbetena genom bland 
annat sluttäckningsarbeten har pågått sedan 2009. I början 
av juni 2014 invigdes en ny anläggning för biologisk re-
ning av lakvatten. Anläggningen som ligger på Spillepeng 
i Malmö ingår som en del av koncernens strävan att leda 
utvecklingen mot en långsiktig och hållbar avfallshantering.

Årets ianspråktagande uppgår till 15,6 Mkr (16,2) och årets 
avsättning uppgår till 16,4 Mkr (-0,9). Den ackumulerade 
avsättningen uppgår per balansdagen till 247 Mkr (246).
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FINANSIELL RISKHANTERING
Finansierings-, ränte- och valutarisker
Koncernens krediter löper med rörlig ränta. Av de totala 
krediterna 559 Mkr (641) skyddas 440 Mkr (520) med ränte-
derivat i form av ränteswappar som följer amorteringen 
av våra krediter. 

På balansdagen uppgick koncernens genomsnittliga ränta 
till 1,11 procent (1,09). Den genomsnittliga återstående 
löptiden på lånen är 4,1 år (5,1) och den genomsnittliga 
räntebindningen på derivaten uppgår till 3,8 år (4,8).

Sysav har under året genomfört valutasäkringar både i 
EUR och GBP. Koncernen bevakar löpande sina flöden 
i utländsk valuta och säkrar, i enlighet med framtagen 
finansiell riskpolicy, vid behov. 

Kredit- och motpartsrisker
Koncernens kunder utgörs huvudsakligen av avfallsläm-
nare, transportörer samt material- eller energiköpare.  

Riskerna hanteras genom löpande kontroll och uppfölj-
ning av kredit- och motpartsrisker via kreditupplysnings-
företag. Sysav använder välrenommerade och kända 
motparter för bilateral handel samt eftersträvar handel 
på väletablerade marknadsplatser. Kreditförlusterna va-
rierar över åren men har historiskt sett varit låga i förhål-
lande till total omsättning.

Prisrisker
Sysav bevakar löpande sina huvudsakliga tillgångsslag, 
till exempel återvunna material, elcertifikat, el, fjärrvärme 
och utsläppsrätter med syfte att identifiera eventuella 
prissäkringsbehov.  Förutom ett långsiktigt kontrakt som 
reglerar fjärrvärmepriser genomför Sysav en prissäkring 
för båda el och utsläppsrätter i enlighet med tillåtna in-
strument beskrivna i den finansiella riskpolicyn.

Likviditetsrisker
Koncernen fakturerar månadsvis och har det största 
intäktsflödet under tertial ett och tre. Likviditetsrisken 
hanteras genom en blandning av långa och korta avtal 
med samarbetspartners. En rullande månadsvis likvi-
ditetsplanering och regelbunden bevakning av saldo på 
konton görs. Detta tillsammans säkerställer att Sysav har 
likvida medel tillgängligt för, vid varje tidpunkt, aktuella 
utbetalningar.

Försäkringsrisker
Sysav arbetar med att ha en god bild över vilka risker 
som behöver täckas via ett väl avvägt försäkringsskydd. 
Tecknade försäkringar är kopplade till respektive tillgång 
och är konstruerade i form av krav, premier och självrisker 
samt vilka värden som täcks i de fall försäkringen behöver 
realiseras.   
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Flerårsöversikt

FLERÅRSÖVERSIKT | SYSAV 2020  

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Flerårsöversikt

Koncernen (mkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 1 065 1 008 956 915 877
Resultat efter finansiella poster 24 71 39 71 135
Balansomslutning 2 160 2 095 2 159 2 232 2 233
Soliditet % 41 41 38 35 31
Avkastning på sysselsatt kapital % 2 4 4 5 8
Avkastning på eget kapital efter skatt % 3 7 4 7 16
Antal årstjänster 337 333 333 330 306
Investeringar 151 137 127 76 46

Moderbolaget (mkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 524 502 496 512 426
Resultat efter finansiella poster -120 -95 -92 -47 -55
Balansomslutning 1 420 1 349 1 430 1 438 1 449
Soliditet % 39 41 39 37 37
Avkastning på sysselsatt kapital % -10 -7 -5 -2 -2
Avkastning på eget kapital efter skatt % 3 -13 -13 -7 -8
Antal årstjänster 210 214 214 212 188
Investeringar 87 104 107 51 35

Definitioner: se not 1

Förslag till vinstdisposition

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Utdelning till ägarna
I ny räkning överförs
Summa

282 934 142 kr            
285 150 142 kr            

Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:

266 083 403 kr            
19 066 739 kr              

285 150 142 kr            

2 216 000 kr                
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Resultaträkning

SYSAV 2020 | RESULTATRÄKNING

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Resultaträkning

not
(tkr) 2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (3) 1 064 571 1 008 462 523 947 502 213
Övriga rörelseintäkter 27 219 4 040 20 846 20 720

1 091 790 1 012 502 544 793 522 933

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader -453 327 -355 236 -285 862 -254 637 
Övriga externa kostnader (5,6) -181 494 -154 026 -95 111 -79 021 
Personalkostnader (7,8,9) -250 097 -240 809 -156 115 -148 083 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar (10,15) -181 212 -185 152 -119 026 -126 377 

-1 066 130 -935 223 -656 114 -608 118 

Resultatandelar i intresseföretag (11) 5 911 3 263 -              -              

Rörelseresultat (4) 31 572 80 542 -111 321 -85 185 

Resultat från finansiella poster (12)
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar -              -              305 498
Ränteintäkter 963 1 181 221 129
Räntekostnader -8 780 -10 322 -9 491 -10 273 

-7 817 -9 141 -8 965 -9 646 

Resultat efter finansiella poster 23 755 71 401 -120 286 -94 831 

Bokslutsdispositioner (13) -              -              145 756 148 868

Resultat före skatt 23 755 71 401 25 470 54 037

Skatt på årets resultat (14) -1 595 -14 854 -6 403 -11 950 

Årets resultat 22 160 56 547 19 067 42 087

Koncernen Moderbolaget
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Balansräkning

BALANSRÄKNING | SYSAV 2020  

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Balansräkning

not
Tillgångar (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar (15)
Dataprogram 16 977 8 012 16 977 8 012
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 977 8 012 16 977 8 012

Materiella anläggningstillgångar (15)
Byggnader och mark 498 036 461 335 395 661 366 439
Maskiner och andra tekniska anläggningar 747 930 704 308 334 287 290 735
Inventarier, verktyg och installationer 125 459 123 113 105 715 97 777
Pågående nyanläggningar 63 149 184 719 41 681 163 793
Summa materiella anläggningstillgångar 1 434 574 1 473 475 877 344 918 745

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag (16) -                     -                   170 170
Fordringar hos koncernföretag (17) -                     -                   -                  6 250
Andelar i intresseföretag (18) 48 779 44 878 -                  -                
Uppskjuten skattefordran (24) -                     -                   20 547 25 640
Summa finansiella anläggningstillgångar 48 779 44 878 20 717 32 060

Summa anläggningstillgångar 1 500 331 1 526 365 915 038 958 817

Omsättningstillgångar

Varulager (19)
Råvaror och förnödenheter 13 647 11 490 3 811 3 182
Summa varulager 13 647 11 490 3 811 3 182

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 189 329 103 206 66 957 39 151
Fordringar koncernföretag -                     -                   91 483 16 205
Fordringar intresseföretag 3 496 2 084 -                  -                
Aktuella skattefordringar -                     26 466 -                  8 623
Övriga fordringar 68 680 11 068 58 321 7 069
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (20) 137 647 121 083 41 955 28 416
Summa kortfristiga fordringar 399 152 263 907 258 716 99 465

Kassa och bank 246 931 293 166 241 949 287 313

Summa omsättningstillgångar 659 730 568 563 504 476 389 960

SUMMA TILLGÅNGAR 2 160 060 2 094 928 1 419 515 1 348 777

Koncernen Moderbolaget
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Balansräkning

not
Tillgångar (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
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Maskiner och andra tekniska anläggningar 747 930 704 308 334 287 290 735
Inventarier, verktyg och installationer 125 459 123 113 105 715 97 777
Pågående nyanläggningar 63 149 184 719 41 681 163 793
Summa materiella anläggningstillgångar 1 434 574 1 473 475 877 344 918 745

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag (16) -                     -                   170 170
Fordringar hos koncernföretag (17) -                     -                   -                  6 250
Andelar i intresseföretag (18) 48 779 44 878 -                  -                
Uppskjuten skattefordran (24) -                     -                   20 547 25 640
Summa finansiella anläggningstillgångar 48 779 44 878 20 717 32 060

Summa anläggningstillgångar 1 500 331 1 526 365 915 038 958 817

Omsättningstillgångar

Varulager (19)
Råvaror och förnödenheter 13 647 11 490 3 811 3 182
Summa varulager 13 647 11 490 3 811 3 182

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 189 329 103 206 66 957 39 151
Fordringar koncernföretag -                     -                   91 483 16 205
Fordringar intresseföretag 3 496 2 084 -                  -                
Aktuella skattefordringar -                     26 466 -                  8 623
Övriga fordringar 68 680 11 068 58 321 7 069
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (20) 137 647 121 083 41 955 28 416
Summa kortfristiga fordringar 399 152 263 907 258 716 99 465

Kassa och bank 246 931 293 166 241 949 287 313

Summa omsättningstillgångar 659 730 568 563 504 476 389 960

SUMMA TILLGÅNGAR 2 160 060 2 094 928 1 419 515 1 348 777

Koncernen Moderbolaget
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

not
Eget kapital och skulder (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital (21)
Aktiekapital 33 000 33 000 -                  -                
Annat eget kapital 826 961 776 068 -                  -                
Årets resultat 22 160 56 547 -                  -                
Summa eget kapital 882 121 865 615 -                  -                

Bundet eget kapital
Aktiekapital -                     -                   33 000 33 000
Reservfond -                     -                   5 412 5 412
Summa bundet eget kapital -                     -                   38 412 38 412

 Fritt eget kapital
 Balanserat resultat -                     -                   266 083 229 652
 Årets resultat -                     -                   19 067 42 086
Summa fritt eget kapital -                     -                   285 150 271 738

Summa eget kapital -                     -                   323 562 310 150

Obeskattade reserver (22) -                     -                   296 920 314 676

Avsättningar
Avsättningar för pensioner (23) 95 730 95 043 90 039 89 307
Uppskjutna skatteskulder (24) 65 318 66 081 -                  -                
Övriga avsättningar (25) 247 019 246 217 247 019 246 217
Summa avsättningar 408 067 407 341 337 058 335 524

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut (26) 476 717 559 261 190 000 230 000
Summa långfristiga skulder 476 717 559 261 190 000 230 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut (26) 82 544 82 010 40 000 40 000
Leverantörsskulder 109 745 103 353 77 149 71 631
Skulder till koncernföretag -                     -                   6 497 -                
Skulder till intresseföretag -                     -                   69 229
Aktuella skatteskulder 157 -                   1 119 -                
Övriga skulder 74 387 12 871 61 969 5 966
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (27) 126 322 64 477 85 172 40 601
Summa kortfristiga skulder 393 155 262 711 271 975 158 427

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 160 060 2 094 928 1 419 515 1 348 777

Koncernen Moderbolaget
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Förändring av eget kapital

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL | SYSAV 2020  

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Förändring av eget kapital (tkr)

Koncernen
Aktie-

kapital

Annat eget 
kapital inkl 

årets resultat
Summa 

eget kapital
Belopp vid årets utgång 2019-12-31 33 000 832 615 865 615
Utdelning -5 655 -5 655
Årets resultat 22 160 22 160
Belopp vid årets utgång 2020-12-31 33 000 849 120 882 120

Moderbolaget
Aktie-

kapital Reservfond

Balanserad 
vinst inkl 

årets resultat
Summa 

eget kapital
Belopp vid årets utgång 2019-12-31 33 000 5 412 271 738 310 150
Utdelning -5 655 -5 655
Årets resultat 19 067 19 067
Belopp vid årets utgång 2020-12-31 33 000 5 412 285 150 323 562

13 (26)
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Kassaflödesanalys

SYSAV 2020 | KASSAFLÖDESANALYS

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Kassaflödesanalys

(tkr) 2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 31 572 80 542 -111 321 -85 185 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
- Avskrivningar 181 212 185 152 119 026 126 377
- Avsättningar 1 489 -24 173 1 533 -23 922 
- Resultat avyttring materiella anläggningstillgångar -              -838 -              -641 
- Resultatandelar i intresseföretag -5 911 -3 263 -              -              
Utdelning/försäljning intresseföretag 2 010 -              -              -              
Erhållen ränta 963 1 181 526 627
Erlagd ränta -8 780 -10 322 -9 491 -10 273 
Betald skatt 24 109 -41 689 8 432 -28 744 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 226 664 186 590 8 705 -21 761 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -2 157 914 -629 428
Förändring av rörelsefordringar -161 711 2 127 -92 595 20 485
Förändring av rörelseskulder 129 910 3 078 37 151 13 783
Kassaflöde från den löpande verksamheten 192 706 192 709 -47 368 12 935

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -132 413 -137 146 -67 728 -103 809 
Investering i immateriella anläggningstillgångar -18 863 -              -18 863 -              
Försäljning av materiella anläggningstillgångar -              1 989 -              1 192
Utdelning från intresseföretag -              2 000 -              -              
Återbetalning lån -              -              6 250 6 048
Koncernbidrag -              -              128 000 100 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -151 276 -133 157 47 659 3 431

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av finansiella skulder -82 010 -81 484 -40 000 -40 000 
Lämnad utdelning -5 655 -3 145 -5 655 -3 145 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -87 665 -84 629 -45 655 -43 145 

Årets kassaflöde -46 235 -25 077 -45 364 -26 779 
Likvida medel från årets början 293 166 318 243 287 313 314 092
Likvida medel vid årets slut 246 931 293 166 241 949 287 313

Diff

Koncernen Moderbolaget
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Tilläggsupplysningar
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Tilläggsupplysningar

Allmänt

Koncernredovisning

Intresseföretag

Kassaflödesanalys

Värderingsprinciper m.m.

Intäktsredovisning

Utsläppsrätter

Avfallsskatt

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i eget kapital och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt hänförliga till årets bokslutsdispositioner 
ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som avsättning medan resterande del tillförts koncernens eget kapital.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen 
vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter 
förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Intresseföretag är de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 
20% och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens 
redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet, netto efter avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade förändringar efter förvärvet 
redovisas i koncernen som ändring av innehavets redovisade värde.

Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldelning. Dessa tillgångar utgör 
immateriella rättigheter. Utsläppsrätter som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. Skulder för 
utsläppsrätter uppkommer i takt med utsläpp. Skulder värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Skulder för utsläppsrätter 
redovisas som Övriga kortfristiga skulder.

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter.  

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt 
för en obetydlig riskvärdefluktuation.

*det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:

*avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången

Avfallsskatt deklareras och erlägges avseende avfall som transporteras in på Sysavs område. Vidare deklareras och erhålles avfallsskatt avseende avfall 
som lämnar Sysavs område. Dessa transaktioner balanseras och redovisas som förutbetald avfallsskatt. Kostnadsförd avfallsskatt avser avfall som går till 
slutlig deponi. 

* det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången

*utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången 
ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. 

15 (26)
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Tilläggsupplysningar

Allmänt

Koncernredovisning

Intresseföretag

Kassaflödesanalys

Värderingsprinciper m.m.

Intäktsredovisning

Utsläppsrätter

Avfallsskatt

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
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redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet, netto efter avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade förändringar efter förvärvet 
redovisas i koncernen som ändring av innehavets redovisade värde.

Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldelning. Dessa tillgångar utgör 
immateriella rättigheter. Utsläppsrätter som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. Skulder för 
utsläppsrätter uppkommer i takt med utsläpp. Skulder värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Skulder för utsläppsrätter 
redovisas som Övriga kortfristiga skulder.

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter.  

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt 
för en obetydlig riskvärdefluktuation.

*det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:

*avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången

Avfallsskatt deklareras och erlägges avseende avfall som transporteras in på Sysavs område. Vidare deklareras och erhålles avfallsskatt avseende avfall 
som lämnar Sysavs område. Dessa transaktioner balanseras och redovisas som förutbetald avfallsskatt. Kostnadsförd avfallsskatt avser avfall som går till 
slutlig deponi. 

* det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången

*utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången 
ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. 
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning:
Antal år

Balanserade utvecklingsutgifter 10
Byggnader 
Avfallskraftvärmeverk 20-100
Förvaltningsfastighet 20-100
Markanläggningar
Markanläggningar 20
Markinventarier 20-100
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15
Transportmedel 7
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer
Maskininventarier 10
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5
Datorer 3

Leasing

Finansiella instrument

Säkringsredovisning

Låneutgifter

Inkomstskatter

Nedskrivningar

Avsättningar

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Varulager

Ersättning till anställda - pensioner

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital efter skatt

Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar 
kommer att krävas för att  fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som 
redovisas direkt i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för 
närvarande är 21,4%.

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-
principen tillämpats.

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar för maskiner och inventarier redovisas i moderbolaget som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

Leasingavtal klassificeras i moderbolaget som operationell leasing, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. I koncernen 
redovisas finansiell leasing genom att den leasade tillgången redovisas initialt i balansräkningen med en motsvarande skuld för framtida leasingavgifter. 
Tillgången skrivs av på samma sätt som för motsvarande tillgångar som ägs av koncernen. Betalda leasingavgifter redovisas som amortering och 
räntebetalning.

Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I 
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. 
Avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat 
bedömda framtida löneökningar och inflation. Auktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.

Målet att försöka neutralisera valutaeffekterna vid transaktioner i olika valutor uppnås med hjälp av valutaterminer. I de fall villkoren för säkringsredovisning 
är uppfyllda värderas fordran och skulden till terminskurs. Terminspremien periodiseras över säkringsinstrumentets löptid.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar 
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över 
resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, 
vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i 
övriga företag där verkligt värde är lägre än de redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade 
med den effektivränta som beräknas vid anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till balansdagens kurs.
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning:
Antal år

Balanserade utvecklingsutgifter 10
Byggnader 
Avfallskraftvärmeverk 20-100
Förvaltningsfastighet 20-100
Markanläggningar
Markanläggningar 20
Markinventarier 20-100
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15
Transportmedel 7
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer
Maskininventarier 10
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5
Datorer 3

Leasing

Finansiella instrument

Säkringsredovisning

Låneutgifter

Inkomstskatter

Nedskrivningar

Avsättningar

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Varulager

Ersättning till anställda - pensioner

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital efter skatt

Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar 
kommer att krävas för att  fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som 
redovisas direkt i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för 
närvarande är 21,4%.

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-
principen tillämpats.

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar för maskiner och inventarier redovisas i moderbolaget som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

Leasingavtal klassificeras i moderbolaget som operationell leasing, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. I koncernen 
redovisas finansiell leasing genom att den leasade tillgången redovisas initialt i balansräkningen med en motsvarande skuld för framtida leasingavgifter. 
Tillgången skrivs av på samma sätt som för motsvarande tillgångar som ägs av koncernen. Betalda leasingavgifter redovisas som amortering och 
räntebetalning.

Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I 
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. 
Avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat 
bedömda framtida löneökningar och inflation. Auktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.

Målet att försöka neutralisera valutaeffekterna vid transaktioner i olika valutor uppnås med hjälp av valutaterminer. I de fall villkoren för säkringsredovisning 
är uppfyllda värderas fordran och skulden till terminskurs. Terminspremien periodiseras över säkringsinstrumentets löptid.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar 
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över 
resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, 
vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i 
övriga företag där verkligt värde är lägre än de redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade 
med den effektivränta som beräknas vid anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till balansdagens kurs.
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Avkastning på sysselsatt kapital

Balanslikviditet

Soliditet

2020 2019 2020 2019
Avfallshantering, avgifter 483 314 469 873 214 820 198 814
Insamlings- och transportintäkter 40 987 40 495 40 987 40 495
Energileveranser 408 909 387 535 166 652 154 784
Försäljning av material 62 488 63 124 36 117 39 927
Hyresintäkter 3 253 3 878 47 398 48 173
Övriga försäljningsintäkter 65 620 43 556 17 973 20 020
Summa 1 064 571 1 008 462 523 947 502 213

 

Not 5 Leasingavgifter

2020 2019 2020 2019
Årets leasingavgifter:

Lokalhyra -                 -                 10 084 9 932
Inventarier linje 4 -                 -                 41 580 40 187
Övriga leasingavgifter 990 1 074 415 689

Summa 990 1 074 52 079 50 809

Återstående leasingavgifter förfaller till betalning:

2020 2019 2020 2019
Inom 1 år 990 1 074 51 739 51 462
Inom 2 till 5 år 990 1 074 109 350 141 984
Senare än 5 år -                 -                 3 413 8 690
Summa 1 980 2 148 164 502 202 137

2020 2019 2020 2019
Malmö Stad

Revisionsuppdrag 32 32 32 32

Mazars AB
Revisionsuppdrag 260 314 163 199
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 89 -                 89 -                        

Summa 381 346 284 231

Operationell leasing inkl hyra för lokal

Moderbolaget
Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning med avdrag för genomsnittligt icke 
räntebärande skulder.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

ModerbolagetKoncernen

Koncernen

Koncernen

Koncernen Moderbolaget

Av moderbolagets försäljning avser 15 % (17) försäljning till andra koncernföretag.
Av moderbolagets inköp avser  13 % (12) inköp från andra koncernföretag. 

Omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i förhållande till kortfristiga skulder.

Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt på årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital.

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer inte alltid motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som kan komma leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av 
framtida kostnader för att sluttäcka nuvarande deponi samt efterbehandlingskostnader för samtliga tre deponier.

Not 6 Arvode och kostnadsersättning revisorer

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Moderbolaget
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning:
Antal år

Balanserade utvecklingsutgifter 10
Byggnader 
Avfallskraftvärmeverk 20-100
Förvaltningsfastighet 20-100
Markanläggningar
Markanläggningar 20
Markinventarier 20-100
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15
Transportmedel 7
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer
Maskininventarier 10
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5
Datorer 3

Leasing

Finansiella instrument

Säkringsredovisning

Låneutgifter

Inkomstskatter

Nedskrivningar

Avsättningar

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Varulager

Ersättning till anställda - pensioner

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital efter skatt

Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar 
kommer att krävas för att  fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som 
redovisas direkt i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för 
närvarande är 21,4%.

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-
principen tillämpats.

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar för maskiner och inventarier redovisas i moderbolaget som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

Leasingavtal klassificeras i moderbolaget som operationell leasing, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. I koncernen 
redovisas finansiell leasing genom att den leasade tillgången redovisas initialt i balansräkningen med en motsvarande skuld för framtida leasingavgifter. 
Tillgången skrivs av på samma sätt som för motsvarande tillgångar som ägs av koncernen. Betalda leasingavgifter redovisas som amortering och 
räntebetalning.

Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I 
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. 
Avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat 
bedömda framtida löneökningar och inflation. Auktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.

Målet att försöka neutralisera valutaeffekterna vid transaktioner i olika valutor uppnås med hjälp av valutaterminer. I de fall villkoren för säkringsredovisning 
är uppfyllda värderas fordran och skulden till terminskurs. Terminspremien periodiseras över säkringsinstrumentets löptid.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar 
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över 
resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, 
vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i 
övriga företag där verkligt värde är lägre än de redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade 
med den effektivränta som beräknas vid anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till balansdagens kurs.

16 (26)

26

463



SYSAV 2020 | TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Avkastning på sysselsatt kapital

Balanslikviditet

Soliditet

2020 2019 2020 2019
Avfallshantering, avgifter 483 314 469 873 214 820 198 814
Insamlings- och transportintäkter 40 987 40 495 40 987 40 495
Energileveranser 408 909 387 535 166 652 154 784
Försäljning av material 62 488 63 124 36 117 39 927
Hyresintäkter 3 253 3 878 47 398 48 173
Övriga försäljningsintäkter 65 620 43 556 17 973 20 020
Summa 1 064 571 1 008 462 523 947 502 213

 

Not 5 Leasingavgifter

2020 2019 2020 2019
Årets leasingavgifter:

Lokalhyra -                 -                 10 084 9 932
Inventarier linje 4 -                 -                 41 580 40 187
Övriga leasingavgifter 990 1 074 415 689

Summa 990 1 074 52 079 50 809

Återstående leasingavgifter förfaller till betalning:

2020 2019 2020 2019
Inom 1 år 990 1 074 51 739 51 462
Inom 2 till 5 år 990 1 074 109 350 141 984
Senare än 5 år -                 -                 3 413 8 690
Summa 1 980 2 148 164 502 202 137

2020 2019 2020 2019
Malmö Stad

Revisionsuppdrag 32 32 32 32

Mazars AB
Revisionsuppdrag 260 314 163 199
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 89 -                 89 -                        

Summa 381 346 284 231

Operationell leasing inkl hyra för lokal

Moderbolaget
Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning med avdrag för genomsnittligt icke 
räntebärande skulder.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

ModerbolagetKoncernen

Koncernen

Koncernen

Koncernen Moderbolaget

Av moderbolagets försäljning avser 15 % (17) försäljning till andra koncernföretag.
Av moderbolagets inköp avser  13 % (12) inköp från andra koncernföretag. 

Omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i förhållande till kortfristiga skulder.

Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt på årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital.

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer inte alltid motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som kan komma leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av 
framtida kostnader för att sluttäcka nuvarande deponi samt efterbehandlingskostnader för samtliga tre deponier.

Not 6 Arvode och kostnadsersättning revisorer

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Moderbolaget
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

2020 2019 2020 2019
Antal anställda 337 333 210 214

Varav kvinnor 33% 33% 38% 37%
Varav män 67% 67% 62% 63%

Könsfördelning:
Fördelningen mellan kvinnor och män i 
företagets styrelse:
Kvinnor 2 1 2 1
Män 11 12 11 12

Fördelningen mellan kvinnor och män i 
företagsledningen:
Kvinnor 2 3 2 3
Män 7 6 7 6

2020 2019 2020 2019
Löner och ersättningar:
Till VD och styrelser 3 357 3 424 2 347 2 404
Till övriga anställda 158 408 150 665 96 556 92 072
Sociala kostnader 77 657 74 751 51 089 46 094
Summa löner, ersättning och sociala kostnader 239 423 228 841 149 993 140 569

Av dessa avser 1 090 tkr (151) bolagets nuvarande och tidigare VD. 
Bolagets utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD uppgår till 10 723 tkr (10 787).

Av dessa avser 1 533 tkr (483) bolagens VD. 
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD och dotterbolags VD uppgår till 16 252 tkr (16 362).

2020 2019 2020 2019
Planenliga avskrivningar av:

Immateriella anl tillgångar 9 898 22 214 9 898 22 214
Byggnader 19 746 19 484 16 592 16 404
Markanläggningar 11 803 11 639 11 653 11 522
Maskiner och andra tekniska anläggningar 107 098 102 236 56 592 54 413
Inventarier, verktyg och installationer 32 668 29 579 24 291 21 824

Summa 181 212 185 152 119 026 126 377

Not 8 Löner, andra ersättningar, sociala kostnader 

Not 9 Avtal om avgångsvederlag

Not 10 Planenliga avskrivningar
Koncernen

Koncernen Moderbolaget

Moderbolaget

Not 7 Medelantalet anställda

Koncernens pensionskostnader uppgår till 22 671 tkr (19 841) och ingår i posten sociala kostnader ovan. 

ModerbolagetKoncernen

Moderbolagets pensionskostnader uppgår till 16 407 tkr (12 385) och ingår i posten sociala kostnader ovan. 

För VD i moderbolaget samt dotterbolaget Sysav Industri AB gäller en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida 
har VD, utöver uppsägningslön för 6 månader, rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. För dotterbolaget Sysav Utveckling 
AB kan VD:s avgångsvederlag , inkl. uppsägningslön, motsvara högst 18 månadslöner.
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning:
Antal år

Balanserade utvecklingsutgifter 10
Byggnader 
Avfallskraftvärmeverk 20-100
Förvaltningsfastighet 20-100
Markanläggningar
Markanläggningar 20
Markinventarier 20-100
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15
Transportmedel 7
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer
Maskininventarier 10
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5
Datorer 3

Leasing

Finansiella instrument

Säkringsredovisning

Låneutgifter

Inkomstskatter

Nedskrivningar

Avsättningar

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Varulager

Ersättning till anställda - pensioner

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital efter skatt

Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar 
kommer att krävas för att  fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som 
redovisas direkt i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för 
närvarande är 21,4%.

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-
principen tillämpats.

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar för maskiner och inventarier redovisas i moderbolaget som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

Leasingavtal klassificeras i moderbolaget som operationell leasing, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. I koncernen 
redovisas finansiell leasing genom att den leasade tillgången redovisas initialt i balansräkningen med en motsvarande skuld för framtida leasingavgifter. 
Tillgången skrivs av på samma sätt som för motsvarande tillgångar som ägs av koncernen. Betalda leasingavgifter redovisas som amortering och 
räntebetalning.

Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I 
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. 
Avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat 
bedömda framtida löneökningar och inflation. Auktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.

Målet att försöka neutralisera valutaeffekterna vid transaktioner i olika valutor uppnås med hjälp av valutaterminer. I de fall villkoren för säkringsredovisning 
är uppfyllda värderas fordran och skulden till terminskurs. Terminspremien periodiseras över säkringsinstrumentets löptid.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar 
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över 
resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, 
vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i 
övriga företag där verkligt värde är lägre än de redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade 
med den effektivränta som beräknas vid anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till balansdagens kurs.
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

2020 2019
ÅGAB Syd AB 3 572 1 777
KS Recycling AB -42 -188 
Carl F AB 2 381 1 674
Summa 5 911 3 263

2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter
Ränteintäkter från dotterbolag -                 -                 305 498
Övriga ränteintäkter 963 1 181 221 129
Summa 963 1 181 526 627

Räntekostnader
Räntekostnader pensionsskuld 664 670 628 633
Övriga räntekostnader 8 116 9 652 8 863 9 640
Summa 8 780 10 322 9 491 10 273

2020 2019
Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt 
plan 17 946 58 568
Periodiseringsfond -190 -9 700 
Erhållna koncernbidrag 128 000 100 000
Summa 145 756 148 868

2020 2019 2020 2019
Aktuell skatt -2 357 -15 874 -1 310 -6 231 
Uppskjuten skatt 762 1 020 -5 093 -5 719 
Summa -1 595 -14 854 -6 403 -11 950

Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt 23 755 71 401 25 470 54 037
Skatt enl gällande skattesats, 21,4% -5 084 -15 280 -5 451 -11 564 

Avstämning av redovisad skatt
Ej avdagsgilla kostnader -266 -357 -154 -235 
Ej skattepliktiga intäkter 1 265 698 -                        -                        
Tidigare ej värderade temporära skillnader -                 -154 -                        -151 
Ändrad framtida skattesats 2 490 239 -798 -                        
Summa -1 595 -14 854 -6 403 -11 950 

Not 11 Resultatandelar intresseföretag

Not 12 Finansiella poster
Koncernen

Not 13 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

Moderbolaget

Not 14 Skatt på årets resultat
ModerbolagetKoncernen

Koncernen
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

2020 2019
ÅGAB Syd AB 3 572 1 777
KS Recycling AB -42 -188 
Carl F AB 2 381 1 674
Summa 5 911 3 263

2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter
Ränteintäkter från dotterbolag -                 -                 305 498
Övriga ränteintäkter 963 1 181 221 129
Summa 963 1 181 526 627

Räntekostnader
Räntekostnader pensionsskuld 664 670 628 633
Övriga räntekostnader 8 116 9 652 8 863 9 640
Summa 8 780 10 322 9 491 10 273

2020 2019
Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt 
plan 17 946 58 568
Periodiseringsfond -190 -9 700 
Erhållna koncernbidrag 128 000 100 000
Summa 145 756 148 868

2020 2019 2020 2019
Aktuell skatt -2 357 -15 874 -1 310 -6 231 
Uppskjuten skatt 762 1 020 -5 093 -5 719 
Summa -1 595 -14 854 -6 403 -11 950

Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt 23 755 71 401 25 470 54 037
Skatt enl gällande skattesats, 21,4% -5 084 -15 280 -5 451 -11 564 

Avstämning av redovisad skatt
Ej avdagsgilla kostnader -266 -357 -154 -235 
Ej skattepliktiga intäkter 1 265 698 -                        -                        
Tidigare ej värderade temporära skillnader -                 -154 -                        -151 
Ändrad framtida skattesats 2 490 239 -798 -                        
Summa -1 595 -14 854 -6 403 -11 950 

Not 11 Resultatandelar intresseföretag

Not 12 Finansiella poster
Koncernen

Not 13 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

Moderbolaget

Not 14 Skatt på årets resultat
ModerbolagetKoncernen

Koncernen
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Immateriella anläggningstillgångar 2020 2019 2020 2019
Dataprogram
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 43 700 43 700 43 700 43 700
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 18 863 -                 18 863 -                        

Summa 62 563 43 700 62 563 43 700

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -35 688 -13 474 -35 688 -13 474 
Årets avskrivning enligt plan -9 898 -22 214 -9 898 -22 214 

Summa -45 586 -35 688 -45 586 -35 688 

Redovisat värde vid årets slut 16 977 8 012 16 977 8 012

Materiella anläggningstillgångar 2020 2019 2020 2019
Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 733 669 734 298 590 354 590 354
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 60 123 -629 49 341 -                        

Summa 793 792 733 669 639 695 590 354

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -457 605 -438 246 -362 742 -346 338 
Avyttring och utrangering -                 125 -                        -                        
Årets avskrivning enligt plan -19 746 -19 484 -16 592 -16 404 

Summa -477 351 -457 605 -379 334 -362 742 

Redovisat värde vid årets slut 316 442 276 065 260 361 227 612

Markanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 248 873 248 073 239 650 241 471
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 8 125 2 621 8 125 -                        
Avyttring och utrangering -                 -1 821 -                        -1 821 

Summa 256 998 248 873 247 775 239 650

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -133 926 -124 108 -127 423 -117 722 
Avyttring och utrangering -                 1 821 -                        1 821
Årets avskrivning enligt plan -11 803 -11 639 -11 653 -11 522 

Summa -145 729 -133 926 -139 076 -127 423 

Redovisat värde vid årets slut 111 270 114 947 108 700 112 226

Moderbolaget

Koncernen

Koncernen
Not 15 Immateriella- och materiella anläggningstillgångar

Moderbolaget
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 70 324 70 324 26 601 26 601
Redovisat värde vid årets slut 70 324 70 324 26 602 26 601

Summa byggnader och mark 498 036 461 335 395 661 366 439

2020 2019 2020 2019
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 2 202 542 2 204 155 997 694 1 009 930
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 150 720 23 985 100 145 13 057
Avyttring och utrangering -361 -25 598 -2 616 -25 294 

Summa 2 352 901 2 202 542 1 095 222 997 694

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -1 498 236 -1 421 598 -706 959 -677 840 
Avyttring och utrangering 361 25 598 2 616 25 294
Årets avskrivning enligt plan -107 098 -102 236 -56 592 -54 413 

Summa -1 604 973 -1 498 236 -760 935 -706 959 

Redovisat värde vid årets slut 747 930 704 308 334 287 290 735
I ovanstående ingår:
Maskiner finansierade via leasing 320 000 360 000 -                        -                        

Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 525 319 560 774 418 924 457 733
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 35 014 26 038 32 228 19 969
Avyttring och utrangering -                 -61 493 -                        -58 778 

Summa 560 333 525 319 451 152 418 924

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -402 205 -433 472 -321 146 -357 549 
Avyttring och utrangering -                 60 847 -                        58 227
Årets avskrivning enligt plan -32 668 -29 580 -24 291 -21 824 

Summa -434 873 -402 205 -345 437 -321 146 

Redovisat värde vid årets slut 125 459 123 113 105 715 97 777

Pågående nyanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 184 719 100 217 163 793 93 010
Årets investeringar 151 275 137 146 86 591 103 809
Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer -272 845 -52 644 -208 703 -33 026 

Redovisat värde vid årets slut 63 149 184 719 41 681 163 793

Moderbolaget  Antal andelar  Bokfört värde 
2020-12-31

SYSAV Industri AB 1 000 120
SYSAV Utveckling AB 1 000 50
Utgående balans 170

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 170 170
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 170

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Säte

SYSAV Industri AB Malmö
SYSAV Utveckling AB Malmö

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 250 12 298
Amortering -6 250 -6 048
Redovisat värde -                       6 250

556289-5978

100
100

Koncernen Moderbolaget

Organisationsnummer
556474-8803

 Kapital- och 
rösträttsandelar (%) 

Not 16 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget
Not 17 Fordringar hos koncernföretag
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 70 324 70 324 26 601 26 601
Redovisat värde vid årets slut 70 324 70 324 26 602 26 601

Summa byggnader och mark 498 036 461 335 395 661 366 439

2020 2019 2020 2019
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 2 202 542 2 204 155 997 694 1 009 930
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 150 720 23 985 100 145 13 057
Avyttring och utrangering -361 -25 598 -2 616 -25 294 

Summa 2 352 901 2 202 542 1 095 222 997 694

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -1 498 236 -1 421 598 -706 959 -677 840 
Avyttring och utrangering 361 25 598 2 616 25 294
Årets avskrivning enligt plan -107 098 -102 236 -56 592 -54 413 

Summa -1 604 973 -1 498 236 -760 935 -706 959 

Redovisat värde vid årets slut 747 930 704 308 334 287 290 735
I ovanstående ingår:
Maskiner finansierade via leasing 320 000 360 000 -                        -                        

Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 525 319 560 774 418 924 457 733
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 35 014 26 038 32 228 19 969
Avyttring och utrangering -                 -61 493 -                        -58 778 

Summa 560 333 525 319 451 152 418 924

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -402 205 -433 472 -321 146 -357 549 
Avyttring och utrangering -                 60 847 -                        58 227
Årets avskrivning enligt plan -32 668 -29 580 -24 291 -21 824 

Summa -434 873 -402 205 -345 437 -321 146 

Redovisat värde vid årets slut 125 459 123 113 105 715 97 777

Pågående nyanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 184 719 100 217 163 793 93 010
Årets investeringar 151 275 137 146 86 591 103 809
Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer -272 845 -52 644 -208 703 -33 026 

Redovisat värde vid årets slut 63 149 184 719 41 681 163 793

Moderbolaget  Antal andelar  Bokfört värde 
2020-12-31

SYSAV Industri AB 1 000 120
SYSAV Utveckling AB 1 000 50
Utgående balans 170

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 170 170
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 170

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Säte

SYSAV Industri AB Malmö
SYSAV Utveckling AB Malmö

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 250 12 298
Amortering -6 250 -6 048
Redovisat värde -                       6 250

556289-5978

100
100

Koncernen Moderbolaget

Organisationsnummer
556474-8803

 Kapital- och 
rösträttsandelar (%) 

Not 16 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget
Not 17 Fordringar hos koncernföretag
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 70 324 70 324 26 601 26 601
Redovisat värde vid årets slut 70 324 70 324 26 602 26 601

Summa byggnader och mark 498 036 461 335 395 661 366 439

2020 2019 2020 2019
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 2 202 542 2 204 155 997 694 1 009 930
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 150 720 23 985 100 145 13 057
Avyttring och utrangering -361 -25 598 -2 616 -25 294 

Summa 2 352 901 2 202 542 1 095 222 997 694

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -1 498 236 -1 421 598 -706 959 -677 840 
Avyttring och utrangering 361 25 598 2 616 25 294
Årets avskrivning enligt plan -107 098 -102 236 -56 592 -54 413 

Summa -1 604 973 -1 498 236 -760 935 -706 959 

Redovisat värde vid årets slut 747 930 704 308 334 287 290 735
I ovanstående ingår:
Maskiner finansierade via leasing 320 000 360 000 -                        -                        

Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 525 319 560 774 418 924 457 733
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 35 014 26 038 32 228 19 969
Avyttring och utrangering -                 -61 493 -                        -58 778 

Summa 560 333 525 319 451 152 418 924

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -402 205 -433 472 -321 146 -357 549 
Avyttring och utrangering -                 60 847 -                        58 227
Årets avskrivning enligt plan -32 668 -29 580 -24 291 -21 824 

Summa -434 873 -402 205 -345 437 -321 146 

Redovisat värde vid årets slut 125 459 123 113 105 715 97 777

Pågående nyanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 184 719 100 217 163 793 93 010
Årets investeringar 151 275 137 146 86 591 103 809
Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer -272 845 -52 644 -208 703 -33 026 

Redovisat värde vid årets slut 63 149 184 719 41 681 163 793

Moderbolaget  Antal andelar  Bokfört värde 
2020-12-31

SYSAV Industri AB 1 000 120
SYSAV Utveckling AB 1 000 50
Utgående balans 170

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 170 170
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 170

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Säte

SYSAV Industri AB Malmö
SYSAV Utveckling AB Malmö

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 250 12 298
Amortering -6 250 -6 048
Redovisat värde -                       6 250

556289-5978

100
100

Koncernen Moderbolaget

Organisationsnummer
556474-8803

 Kapital- och 
rösträttsandelar (%) 

Not 16 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget
Not 17 Fordringar hos koncernföretag
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

 Kapital- och 
rösträtts-

andelar (%) 
 Antal 

andelar 
 Bokfört värde i 

koncern 
2020-12-31 2019-12-31

ÅGAB Syd AB 40 2 000 14 449 10 877
KS Recycling AB -                        552
Carl F AB 24 2 400 34 330 33 449
Utgående balans 48 779 44 878

2020-12-31 2019-12-31
Ingående redovisat värde 44 878 43 615
Utdelning -                 -2 000 
Årets försäljning -1 810 -                 
Årets resultatandel 5 711 3 263
Redovisat värde 48 779 44 878

Varulagret består av återvinningsmaterial, reservdelar samt produktemballage vid bolagens
anläggningar. 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Förutbetald avfallsskatt 106 943 102 359 23 787 15 598
Övriga förutbetalda kostnader 12 754 5 259 9 765 6 877
Upplupna intäkter 17 950 13 465 8 403 5 941
Utgående balans 137 647 121 083 41 955 28 416

Not 19 Varulager

Not 18 Andelar i intresseföretag

Koncernen

Koncernen Moderbolaget
Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Antalet aktier uppgår till 33 000 och kvotvärdet är 1 000 kr per aktie.

2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

maskiner och inventarier 287 030 304 976
Periodiseringsfond 9 890 9 700

Utgående balans 296 920 314 676

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 95 043 97 613 89 307 91 626
Ökning av skulden, ränta 664 670 628 633
Ökning/minskning av skulden 22 -3 240 104 -2 952 
Utgående balans 95 730 95 043 90 039 89 307

Uppskjuten skattefordran (+) / Uppskjuten skatteskuld (-) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans -66 081 -67 102 25 640 31 359
Förändring via resultaträkningen 762 1 021 -5 093 -5 719
Utgående balans -65 318 -66 081 20 547 25 640

Temporära skillnader återfinns i följande poster:

Koncernen
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Obeskattade reserver -                 -                 -78 466 -83 359 
Fastighet -                 -                 -5 814 -5 140 
Maskiner och inventarier -                 -                 15 577 21 345
Kundfordringar -                 -                 195 239
Upplupna kostnader -                 -                 3 190 834
Redovisat värde -                -                -65 318 -66 081 

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Fastighet 4 348 5 787 -                        -                        
Maskiner och inventarier 13 669 18 933 -                        -                        
Kundfordringar 50 86 -                        -                        
Upplupna kostnader 2 480 834 -                        -                        
Redovisat värde 20 547 25 640 -                       -                        

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 246 217 267 820 246 217 267 820
Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning av 
avslutade deponier 802 -18 504 802 -18 504 
Avsättning för återställning av upplag -                 -3 099 -                        -3 099 
Utgående balans 247 019 246 217 247 019 246 217

Avsättning har gjorts för att täcka framtida kostnader för hantering av lakvatten och topptäckning av avslutade deponier och för 
återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade till och beräknade utifrån det nya EG-direktivet 
1999/31 om "Deponering av avfall". Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på en 20-årig tidshorisont efter avslutad sluttäckning.

Not 24 Uppskjuten skattefordran/uppskjuten skatteskuld

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen

Not 21 Eget kapital

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Not 25 Övriga avsättningar

Not 22 Obeskattade reserver

I annat eget kapital i koncernen ingår kapitalandelsfond med 29 531 tkr (24 829).

Obeskattade reserver uppdelas i koncernen i uppskjuten skatteskuld respektive eget kapital.

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld

Koncernen

Koncernen Moderbolaget

23 (26)

31

468



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR | SYSAV 2020  

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Antalet aktier uppgår till 33 000 och kvotvärdet är 1 000 kr per aktie.

2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

maskiner och inventarier 287 030 304 976
Periodiseringsfond 9 890 9 700

Utgående balans 296 920 314 676

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 95 043 97 613 89 307 91 626
Ökning av skulden, ränta 664 670 628 633
Ökning/minskning av skulden 22 -3 240 104 -2 952 
Utgående balans 95 730 95 043 90 039 89 307

Uppskjuten skattefordran (+) / Uppskjuten skatteskuld (-) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans -66 081 -67 102 25 640 31 359
Förändring via resultaträkningen 762 1 021 -5 093 -5 719
Utgående balans -65 318 -66 081 20 547 25 640

Temporära skillnader återfinns i följande poster:

Koncernen
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Obeskattade reserver -                 -                 -78 466 -83 359 
Fastighet -                 -                 -5 814 -5 140 
Maskiner och inventarier -                 -                 15 577 21 345
Kundfordringar -                 -                 195 239
Upplupna kostnader -                 -                 3 190 834
Redovisat värde -                -                -65 318 -66 081 

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Fastighet 4 348 5 787 -                        -                        
Maskiner och inventarier 13 669 18 933 -                        -                        
Kundfordringar 50 86 -                        -                        
Upplupna kostnader 2 480 834 -                        -                        
Redovisat värde 20 547 25 640 -                       -                        

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 246 217 267 820 246 217 267 820
Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning av 
avslutade deponier 802 -18 504 802 -18 504 
Avsättning för återställning av upplag -                 -3 099 -                        -3 099 
Utgående balans 247 019 246 217 247 019 246 217

Avsättning har gjorts för att täcka framtida kostnader för hantering av lakvatten och topptäckning av avslutade deponier och för 
återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade till och beräknade utifrån det nya EG-direktivet 
1999/31 om "Deponering av avfall". Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på en 20-årig tidshorisont efter avslutad sluttäckning.

Not 24 Uppskjuten skattefordran/uppskjuten skatteskuld

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen

Not 21 Eget kapital

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Not 25 Övriga avsättningar

Not 22 Obeskattade reserver

I annat eget kapital i koncernen ingår kapitalandelsfond med 29 531 tkr (24 829).

Obeskattade reserver uppdelas i koncernen i uppskjuten skatteskuld respektive eget kapital.

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld

Koncernen

Koncernen Moderbolaget
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Förfallotidpunkt:

Inom ett år från balansdagen 82 544 82 010 40 000 40 000
Mellan två till fem år från balansdagen 446 717 489 261 160 000 160 000
Senare än fem år från balansdagen 30 000 70 000 30 000 70 000

Utgående balans 559 261 641 271 230 000 270 000

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Personalrelaterade kostnader 36 406 32 633 21 019 18 393
Upplupen ränta 104 171 104 171
Övriga upplupa kostnader 89 812 31 673 64 049 22 037
Förutbetalda intäkter -                 -                 -                        -                        
Utgående balans 126 322 64 477 85 172 40 601

2020-12-31 2019-12-31
Äganderättsförbehåll i finansiellt leasad maskin 320 000 360 000
Summa 320 000 360 000

Not 29 Eventualförpliktelser

2020-12-31 2019-12-31
Borgensåtaganden till förmån för koncernföretag 650 450
Summa 650 450

Not 30 Derivat
Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2020-12-31
Ränteswappar ff 2022-2025                     Nominellt belopp 440 000 440 000
                                                                        Marknadsvärde -15 768 -15 768
Valutatermin EUR köp ff 2021                  Nominellt belopp EUR 2 287 -                 
                                                                       Marknadsvärde SEK -791 -                 
Utsläppsrättsterminer köp ff 2021-2023 Antal 399 222 399 222
                                                                       Marknadsvärde SEK 49 146 49 146
Elterminer sälj ff 2021-2024                    Volym Mwh 245 136 122 428
                                                                       Marknadsvärde SEK 1 012 496

Not 31 Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:

Balanserat resultat 266 083 403 kr    
Årets resultat 19 066 739 kr      
Summa 285 150 142 kr    

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Utdelning 2 216 000 kr        
I ny räkning överförs 282 934 142 kr    

285 150 142 kr    

Not 28 Ställda säkerheter

Koncernen

Not 26 Långfristiga skulder
Koncernen Moderbolaget

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Moderbolaget

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswappar. Vid årsskiftet 
bestod instrumenten av fyra avtal om sammanlagt 440 MSEK (520).

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,8 år (4,8) och den genomsnittliga effektiva räntan 
uppgår till 1,11 % (1,09). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 4,1 år (5,1).

Moderbolaget

Koncernen

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Förfallotidpunkt:

Inom ett år från balansdagen 82 544 82 010 40 000 40 000
Mellan två till fem år från balansdagen 446 717 489 261 160 000 160 000
Senare än fem år från balansdagen 30 000 70 000 30 000 70 000

Utgående balans 559 261 641 271 230 000 270 000

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Personalrelaterade kostnader 36 406 32 633 21 019 18 393
Upplupen ränta 104 171 104 171
Övriga upplupa kostnader 89 812 31 673 64 049 22 037
Förutbetalda intäkter -                 -                 -                        -                        
Utgående balans 126 322 64 477 85 172 40 601

2020-12-31 2019-12-31
Äganderättsförbehåll i finansiellt leasad maskin 320 000 360 000
Summa 320 000 360 000

Not 29 Eventualförpliktelser

2020-12-31 2019-12-31
Borgensåtaganden till förmån för koncernföretag 650 450
Summa 650 450

Not 30 Derivat
Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2020-12-31
Ränteswappar ff 2022-2025                     Nominellt belopp 440 000 440 000
                                                                        Marknadsvärde -15 768 -15 768
Valutatermin EUR köp ff 2021                  Nominellt belopp EUR 2 287 -                 
                                                                       Marknadsvärde SEK -791 -                 
Utsläppsrättsterminer köp ff 2021-2023 Antal 399 222 399 222
                                                                       Marknadsvärde SEK 49 146 49 146
Elterminer sälj ff 2021-2024                    Volym Mwh 245 136 122 428
                                                                       Marknadsvärde SEK 1 012 496

Not 31 Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:

Balanserat resultat 266 083 403 kr    
Årets resultat 19 066 739 kr      
Summa 285 150 142 kr    

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Utdelning 2 216 000 kr        
I ny räkning överförs 282 934 142 kr    

285 150 142 kr    

Not 28 Ställda säkerheter

Koncernen

Not 26 Långfristiga skulder
Koncernen Moderbolaget

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Moderbolaget

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswappar. Vid årsskiftet 
bestod instrumenten av fyra avtal om sammanlagt 440 MSEK (520).

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,8 år (4,8) och den genomsnittliga effektiva räntan 
uppgår till 1,11 % (1,09). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 4,1 år (5,1).

Moderbolaget

Koncernen

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Förfallotidpunkt:

Inom ett år från balansdagen 82 544 82 010 40 000 40 000
Mellan två till fem år från balansdagen 446 717 489 261 160 000 160 000
Senare än fem år från balansdagen 30 000 70 000 30 000 70 000

Utgående balans 559 261 641 271 230 000 270 000

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Personalrelaterade kostnader 36 406 32 633 21 019 18 393
Upplupen ränta 104 171 104 171
Övriga upplupa kostnader 89 812 31 673 64 049 22 037
Förutbetalda intäkter -                 -                 -                        -                        
Utgående balans 126 322 64 477 85 172 40 601

2020-12-31 2019-12-31
Äganderättsförbehåll i finansiellt leasad maskin 320 000 360 000
Summa 320 000 360 000

Not 29 Eventualförpliktelser

2020-12-31 2019-12-31
Borgensåtaganden till förmån för koncernföretag 650 450
Summa 650 450

Not 30 Derivat
Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2020-12-31
Ränteswappar ff 2022-2025                     Nominellt belopp 440 000 440 000
                                                                        Marknadsvärde -15 768 -15 768
Valutatermin EUR köp ff 2021                  Nominellt belopp EUR 2 287 -                 
                                                                       Marknadsvärde SEK -791 -                 
Utsläppsrättsterminer köp ff 2021-2023 Antal 399 222 399 222
                                                                       Marknadsvärde SEK 49 146 49 146
Elterminer sälj ff 2021-2024                    Volym Mwh 245 136 122 428
                                                                       Marknadsvärde SEK 1 012 496

Not 31 Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:

Balanserat resultat 266 083 403 kr    
Årets resultat 19 066 739 kr      
Summa 285 150 142 kr    

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Utdelning 2 216 000 kr        
I ny räkning överförs 282 934 142 kr    

285 150 142 kr    

Not 28 Ställda säkerheter

Koncernen

Not 26 Långfristiga skulder
Koncernen Moderbolaget

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Moderbolaget

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswappar. Vid årsskiftet 
bestod instrumenten av fyra avtal om sammanlagt 440 MSEK (520).

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,8 år (4,8) och den genomsnittliga effektiva räntan 
uppgår till 1,11 % (1,09). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 4,1 år (5,1).

Moderbolaget

Koncernen

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag 
för år 2020, som ingår från sid 12 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finan-
siella ställning per den 31 december 2020 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultat-räkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina ut-
talanden.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och åter-
finns före sid 12. Det är styrelsen och verkställande di-
rektören som har ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen omfattar inte denna information och 
jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 

genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra in-
formationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag 
skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera 
i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direk-
tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande di-
rektören för bedömningen av bolagets och koncernens för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksam¬heten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upp-
höra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.   

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i  
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag Org. nr 556187-0410
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omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosät-
tande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för min revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i re-
visionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta 

verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger 
en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen 
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 
för att göra ett uttalande avseende koncernredovis-
ningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig 
för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser  
under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har jag även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för SYSAV, 
Sydskånes avfallsaktiebolag för år 2020 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören an-
svarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till mo-
derbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
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liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av moderbolagets och kon-
cernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medels¬förvaltningen och bolagets ekonomiska ange-
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande

direktören ska sköta den löpande förvaltningen en-
ligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland an-
nat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bola-
gets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolags-
lagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisio-
nen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är rele-
vanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av un-
derlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg, 2021-03-17

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor
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Adresser

Sysav

Sysav – Sydskånes avfallsaktiebolag
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD och koncernchef: Peter Engström 

Dotterbolag
Sysav Industri AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10 
sysav.se
VD: Peter Engström

Sysav Utveckling AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10 
sysav.se
VD: Anders Persson

Sysav är med i flera olika nätverk eller andra externa samarbeten. Dessa fungerar som ett stöd till vår egen verksamhet.  
Nätverken verkar inom olika områden, men ibland kan det finnas beröringspunkter mellan olika områden.

Branschorganisationer inom avfalls-
hantering och återvinning: Avfall 
Sverige, ISWA, Energiföretagen 
EDV, CEWEP

Biologisk återvinning: Biogas Syd, 
Energi  gas Sverige, Biogas Research 
Center (BRC), RISE, Skånes färd-
plan för biogas

Brand och säkerhet: SAFIR, B rand-
skyddsföreningen

Forskning och utveckling: Närings-
livsrådet, LTH, Adviso  ry Board 
LTH, Wast e Refinery, R   e:Source, 
Partner  skap Alnarp, Miljöbron   i 
Skåne, Nyföretagarce  ntrum Öre-
sund (styrelsen för), Packbridge, 
LFM30, PREWIN

Förorenad mark: Renare Mark

HR och personal: Sv eriges HR-  
före ning, Sobonas HR-råd

Inköp och upphandling: Handels–
kammarens upphandlingsnätverk

Juridik: Nätverk för bolagsjurister 
i kommunala avfallsaktiebolag/
förbund

Marknad och kommunikation:  
Sveriges ko mmunikatörer

Kvalitet: SIQ Institutet för kvalitets-
utveckling, Ne  twork for Quality 
Management

Miljö och hållbar utveckling:  
Sydsvenska handelskammarens 
tanke smedja, Sydsvenska miljö-
rättsföre ningen, NM C Nätverket 
för hållbart näringsliv, TEM  
N  ätverk CSR Skåne, Hållbar 
Utveckl  ing Skåne (HUT Skåne) – 
Förebyggande av avfall

  Recip  ientkont  roller luft och vatten: 
Skånes luftvårdsför bund,  
Öresunds vattenvårdsförbund, 
Sydvästskånes grundvattenkom-
mitté, Segeåns vattendragsförbund 
och vattenråd, Österlens vattenråd

Ägarsamarbeten: S   tiftelsen S pillepeng

Nätverk och externa samarbeten

För mer information om årsredovisningen och hållbarhetsrapporten, vänligen kontakta info@sysav.se

Intresseföretag

ÅGAB Syd AB (40 %)
Besöksadress: 
Skabersjövägen 527-0, 
Skabersjö
Telefon 040-28 74 80
agabsyd.se
VD: Johan Nilsson

Carl F AB (24 %)
Agneslundsvägen 16
212 15 Malmö
Telefon 040-18 03 00
carlf.se
VD: Curt F Jönsson

Samarbete med 
Malmö stads serviceförvaltning*
Malmö Återbyggdepå
Grimsbygatan 11
211 20 Malmö
Telefon 040-93 29 46
malmoabd.se

* Genom ett samarbete mellan Sysav och Malmö stads serviceförvaltning erbjuds företag och privatpersoner möjlighet att lämna in begagnat bygg- och rivnings- 
material till försäljning på Malmö Återbyggdepå. Insamling av bygg- och rivningsmaterial sker även på Sysavs återvinningscentraler för försäljning på Återbyggdepån.
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Sysav
Box 50344, SE-202 13 Malmö 
Tel: +46 (0)40-635 18 00
sysav.se – kundservice@sysav.se

linkedin.com/company/sysav

facebook.com/sysav/

@sysav

@sysav_se

www.youtube.com/user/thesysavgroup
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Vi väljer i år att separera Årsredovisningen från Hållbarhetsrapport.  

Anledningen till detta är att vi ser en mycket bredare användning av Hållbarhetsrapporten. Detta gör att hållbarhetsupplysningarna finns på två ställen, dels i årsredovisningen, dels 
i hållbarhetsrapporten. Uppdelningen innebär att de flesta avsnitten rörande miljö, sociala förhållanden och personal och centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten 
återfinns i Hållbarhetsrapporten, medan avsnitt om företagets finansiella ställning och räkenskaper, noter, risker och upplysningar kring respekt för mänskliga rättigheter och motverkande 
av korruption samt företagets affärsmodell och policyer återfinns i Årsredovisningen.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 

Till bolagsstämman i Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag. Org. nr 556187-0410

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Helsingborg, 2021-03-17

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor
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D et ÄR bra att sortera och lämna in avfall. 
Men när någon varit på en återvinningscen-
tral och på utandning säger ”åh vad skönt 

att bli av med alla dessa saker”, så finns det också 
anledning att undra varför vi slänger så mycket. 
Eller, ännu hellre, varför vi i hela friden köper så 
mycket? Hur var det på mormor och morfars tid? 
Klarar vi oss på mindre? Och hur ofta måste köket 
renoveras, egentligen?

Senaste gången det fanns en global balans mel-
lan vad vi konsumerar och vad jorden kan produ-
cera var i mitten av 70-talet. Sedan dess har vi ökat 
konsumtionen dramatiskt och miljöpåverkan lika-
så. Idag behövs resurser från över fyra jordklot om 
alla skulle konsumera som vi gör i Sverige. Många 
av de varor vi köper kommer från andra delar av 

världen, där produktionen skapar en stor mängd 
avfall, utsläpp och därmed klimatpåverkan. Som 
vi i Sverige aldrig ser! Sysav bryr sig och vill skapa 
en ökad insikt, eftersom människans klimatav-
tryck inte har några geografiska gränser.

ÄLSKA DET DU HAR
Vill du vara med och minska belastningen på vår 
jord? Då finns det mycket du kan göra. En sak du 
kan börja med är att minska matsvinnet – det är 
dessutom bra för plånboken. Att inte bära hem 
mer mat än det du kommer att äta, är verkligen en 
god idé på många sätt. I övrigt är det allra bästa 
att konsumera så få prylar och kläder som möjligt. 
Börja med att fundera på om du verkligen måste 
köpa? Kan du låna eller hyra istället? 

Om svaret blir att du behöver köpa, börja med att 
ta en titt på andrahandsmarknaden. Kanske ligger 
nästa favoritgrej där och väntar på dig? Sedan är det 
ju såklart också bra om det du köper håller så länge 
som möjligt. Och att du visar dina saker lite kärlek. 
Laga om det går sönder, eller låt ett proffs göra det 
åt dig. När du inte längre behöver din gamla cykel 
– visst är det smart om någon annan får använd-
ning för den? Alltför ofta ser vi fullt fungerande 
saker kastas i containrar. Var de inte trasiga innan, 
så blir de det då.

VARFÖR SORTERA?
Men, när något väl kvalificerat sig för bruna påsen, 
återvinningscentralen eller tunnan på uppfarten, 
så blir vi väldigt glada när du sorterar. Då gör du 
stor skillnad. Bland annat innebär det att fossila 
material som plast och textilier har en chans att 
återvinnas eller återbrukas istället för att förbrännas. 

Allt du gör spelar roll
Har du någonsin haft storstädning hemma, lastat bagageluckan, åkt till tippen och 
kastat ner avfallet i olika containrar så det dånar i plåten? I så fall minns du nog 
känslan när du styrde hemåt, lättare till sinnet. Så känner vi alla. Och allt detta är 
rätt och fel på samma gång. 
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Därmed är du med och minskar utsläppen av fossil 
koldioxid som annars skulle ha uppstått.

När du sorterar gör du också stor skillnad och 
underlättar för oss när vi gör ditt avfall till nya re-
surser. Det är just det sistnämnda du kan läsa mer 
om i den här rapporten, det vill säga de resurser vi 
levererat tillbaka under 2020. Och, inte minst, vilka 
ambitioner och drömmar vi har för framtiden.

DIN INSATS ÄR VÄRDEFULL
Vår vision ”Sysav bidrar till att skapa världens 
mest hållbara region, för denna och kommande 
generationer” betyder mycket för oss men innebär 
också att vi just bidrar – i samarbete med andra. Vi 
kan inte göra det utan dig.

Allt du gör spelar roll. Och du har också makten att 
förändra och ställa krav. Tack för att du också visar lite 
extra kärlek – för denna och kommande generationer.

”När du sorterar gör du också stor skillnad och underlättar 
för oss när vi gör ditt avfall till ny resurs.”
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V årt bidrag till en mer hållbar värld följer 
därför två huvudspår. Ett är att skapa in-
sikt, kring hållbar konsumtion och pro-

duktion. Så att så många som möjligt får ta del av den 
kunskap vi byggt upp under över 40 års hantering 
av avfall. Eller resurser, som vi kallar det. Genom att 
skapa insikt vill vi både minska avfallet och få fler att 
sortera bättre. Då blir det också enklare att återvinna 

mer. Allt för att minska belastningen på jorden. Det 
andra är att, tillsammans med andra aktörer, ständigt 
utvecklas och bli bättre på att göra om avfall till 
resurser som går att använda igen. Samtidigt som 
vi gör ett viktigt arbete i att avgifta samhället från 
sådant som inte ska gå tillbaka in i kretsloppet. Vi 
har kommit långt, men det finns mycket mer att 
göra. Och det är fantastiskt roligt.

UPPDRAG:

Hantera avfall 
som resurs
Som samhällsmedborgare har du ett ansvar att minimera mängden avfall 
du ger upphov till. Som avfallsföretag har vi ett ansvar att återvinna så 
mycket som möjligt av det avfall som trots allt uppkommer, samtidigt 
som vi ska plocka bort miljögifter ur kretsloppet. 
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Vi gör det lätt att göra rätt och
omhändertar ert avfall Vi förädlar avfall till resurser med effektiv

teknologi och innovativa lösningar

Vi avgiftar kretsloppet

Vi utbildar, ger råd och
samarbetar kring hållbar

produktion och konsumtion

Vi levererar återvunna
resurser av rätt kvalitet

Hållbar resurshantering
VÅRT UPPDRAG:

SAMHÄLLE

• Källsortering
• Insamling
• Logistik
• Avfallssortering
• Återvinnings-
   centraler

• Kundrådgivning
• Utvecklingsprojekt
• Studiebesök
• Information
• Utbildningar

• Metaller
• Textil
• Mineraler
• Plast
• Papper
• Trä
• Energi
• Jordprodukter
• Näringsämnen

• Återbruk
• Materialåtervinning
• Biologisk behandling 
 Energiåtervinning

• Rökgasrening
• Vattenrening
• Destruktion
• Hantering av farligt avfall
• Deponering

Hållbarhet 
i ett bredare 
perspektiv

EKOLOGISK DIMENSION

 � minska uttaget av jungfruliga resurser och skadliga utsläpp

 � minska spridningen av giftiga ämnen

 � skapa insikt om och verka för en hållbar produktion  
och konsumtion

EKONOMISK DIMENSION

 � kombinera en långsiktigt hållbar ekonomi med samhällsansvar 
och samhällsnytta

 � ta tillvara och återföra värdefulla resurser till samhället i stället 
för att låta dem gå till spillo

SOCIAL DIMENSION

 � bidra till bättre hälsa

 � utbilda kunder, allmänhet och andra intressenter

 � vara en attraktiv arbetsgivare

Hållbar resurshantering är vårt huvud-
uppdrag, som också ingår i en större helhet. 
På Sysav arbetar vi inte bara inom den 
ekologiska dimensionen, utan även inom 
den ekonomiska och sociala. Läs gärna 
mer om vårt arbete för en hållbar arbets-
plats, i slutet av den här rapporten.
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S ysav tar emot, behandlar och återvinner 
avfall från privatpersoner, företag och in-
dustrier, verksamheter och föreningar i 14 

ägarkommuner. Avfall samlas in bland annat på 
återvinningscentraler, anläggningar och genom 
att vi hämtar hushållsavfall. Vi samarbetar också 
med andra och tillsammans med en majoritet av 
våra ägarkommuner har vi tagit fram en gemen-
sam kretsloppsplan för 2021-2030, med tre mål för 
en hållbar utveckling i samhället. De tre målen 
hänger ihop och bidrar till att minska avfallet och 
miljöbelastningen, öka återanvändningen och åter-
vinningen samt sätta beteendeförändring i fokus.

TILLSAMMANS HAR VI ÖVERTRÄFFAT 
MÅLET FÖR MINSKAT RESTAVFALL 
Under 2020 kunde vi tydligt se ett minskat restav-
fall i Sysav-regionen, närmare bestämt en minsk-
ning med 9 kilo restavfall per person. Restavfall är 
det avfall som blir över när allt som går att återvinna 
har sorterats ut. Målet i den tidigare strategiska 
agendan var att 2020 endast ha 175 kg restavfall 

per person och år och detta mål nåddes med råge 
och slutade på 172 kg per person och år. Detta kan 
även jämföras med att siffran för 2016 var 204 kg. 
En bidragande orsak till framgången är ett omfat-
tande och långsiktigt arbete med att skapa insikt 
i frågan. Stort tack för ditt bidrag och fortsätt sor-
tera! Nu finns ett nytt mål att nå – senast 2030 ska 
vi uppnå max 100 kg restavfall per person och år. 

Så skapar vi 
nytta för samhället
Utan en effektiv avfallshantering blir det snabbt oreda i samhället. Under 2020 tog 
Sysav hand om totalt 824 666 ton avfall, varav mer än hälften från våra ägarkommuner 
i södra Skåne. Allt detta skapar vi nya resurser av, själva eller tillsammans med andra. 
När vi krokar arm med kunder och partners gör vi samhället lite mer hållbart, för 
varje år som går.
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Under 2020 kunde vi tydligt se ett minskat 
restavfall i Sysav-regionen, närmare bestämt 

en minskning med 9 kilo restavfall per person.
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Det avfall du sorterar och lämnar in tas om hand av Sysav eller skickas vidare 
till andra företag som förädlar det till nya resurser. Visste du att wellpapp kan 
återvinnas 7–8 gånger?

ÅTE RVI N N I NG SC E NTR ALE N

En central för 
insamling av material 
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Från avfall till resurs 2020 

 � 98,2 procent av allt avfall återvanns, varav 40,4 procent  
som material och 57,8 procent som energi. 1,8 procent 
deponerades. 

 � Sysav producerade 1 486 GWh värme och 198 GWh el.

 � Värmeproduktionen motsvarade 71 % av fjärrvärmen i 
Malmö och Burlöv.

 � 64 272 ton matavfall samlades in, vilket omvandlades till 
slurry som blev till biogas och biogödsel.

 � 191 500 säckar plantjord såldes på våra återvinningscentraler. 
Plantjorden tillverkas av bland annat komposterat trädgårds-
avfall som samlas in på våra återvinningscentraler.

 � 5 250 ton metaller utvanns ur slagg. Slagg är en restprodukt 
som uppstår vid avfallsförbränning och som innehåller sådant 
som inte förbränts.

Exempel på vad som samlades in och togs  
vidare till förädling eller återbruk 2020:

 � Wellpapp – 4 100 ton 

 � Skrot – 9 300 ton

 � Hårdplast – 800 ton

 � Trä/Virke – 33 000 ton

 � Återbruk – 130 ton byggmaterial

 � Återbruk – 1 400 ton loppisprylar

 � Trädgårdsavfall – 37 000 ton till kompostering för att bli till 
grönkompost

Samtidigt samlade Sysav in 9 197 ton farligt avfall 
på återvinningscentralerna till behandling, för att 
avgifta samhället.  Totalt behandlade Sysav 49 665 ton 
farligt avfall.

Aldrig tidigare har Sysav producerat 
så mycket fjärrvärme och så 
mycket el, som under 2020. 

Bakom produktionsrekordet ligger 
bland annat en hög tillgänglighet i 
de fyra pannorna samt engagerad 
och uppmärksam personal. Med 
hög tillgänglighet menas att pan-
norna varit tillgängliga för förbrän-
ning i hög grad, det vill säga med 
få avbrott i produktionen. Tillgäng-
ligheten har under 2020 legat på 

nära 96 procent, också det ett nytt 
rekord. Sysav är en av de största 
energiproducenterna i regionen. 
71 procent av den fjärrvärme som 
användes i Malmö och Burlöv un-
der året levererades från Spille-
peng, likaså el motsvarande cirka 
10 procent av all el som användes 
i Malmö. Utan Sysavs energileverans 
skulle värmen och elen ha behövt 
produceras med andra alternativ, 
som är sämre ur resurs- och kli-
mathänseende.

Produktionsrekord  
för el och värme

Trädgårdsavfall ovandlas till plantjord hos Sysav. Plantjorden säljs sedan på våra återvinningscentraler.
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HÅLLBAR HE TSR APPORT

A tt avfallsförbränning är stort i Sverige beror 
på att vi har väl utbyggda fjärrvärmenät. 
Utsorterade avfallsrester är ett utmärkt 

bränsle för att producera värme men ett betydligt 
sämre bränsle för att enbart producera el. Allra 
bäst blir det om man både producerar fjärrvärme 

Avfallsförbränning  
– en viktig klimatåtgärd
Sysavs verksamhet medför både direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser från fossila 
källor. De direkta utsläppen kommer främst från energiåtervinningen och de indirekta 
orsakas bland annat av inköp av varor. Samtidigt kan stora utsläpp av växthusgaser undvikas 
tack vare Sysavs verksamhet om man jämför med alternativen. Nettoresultatet för  
Sysav blir en betydande klimatnytta, vilket kan visas i ett Klimatbokslut. 

och el, som i Sysavs två nyaste pannor. Där är verk-
ningsgraden runt 90 procent. Detta gör Sysavs an-
läggningar för energiåtervinning till några av de 
mest högeffektiva i Europa. På kontinenten, där 
fjärrvärme i princip inte finns, blir verkningsgra-
den i bästa fall runt 30 procent vid elproduktion.

MINSKAR UTSLÄPP AV 
KLIMATGASER FRÅN DEPONIER 
Genom att bränna utsorterade avfallsrester minskar 
vi också utsläppen av klimatgaser, exempelvis ge-
nom att undvika metanutsläpp från deponier, sam-
tidigt som många gifter destrueras. Att återvinna 
värme och el från avfallsresterna är dessutom 
klokt ur ett resursperspektiv. Vi tar tillvara på vär-
defulla resurser som annars hade gått till spillo och 
undviker användning av jungfruliga naturresurser.

PLAST ORSAKAR FOSSILA 
KOLDIOXIDUTSLÄPP
Plast i de utsorterade avfallsrester som bränns är 
ett problem ur ett klimatperspektiv. Plast är oftast 
fossilt och vid förbränning uppstår därför utsläpp 
av fossil koldioxid.  För att minska problemet med 
plast i avfallet, finns tre vägar att gå: 1 Minska 
den onödiga användningen av plast, 2 Sortera av-
fallet bättre där det uppstår, 3 Sortera ut plasten 
hos Sysav före förbränning. De två första vägarna 
handlar om produktion, konsumtion och beteende 
och det är där vi behöver se den största förändring-
en i samhället. Här behövs mer kunskap och in-
formation och inte minst tydligare incitament och 
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 � När vår nya slaggsortering fungerar fullt ut kommer i 
storleksordningen 20 400 ton koldioxidutsläpp att kunna 
undvikas.

 � Sysav omvandlar insamlat matavfall till råvara för regionalt 
producerad biogas och biogödsel. Ett byte från naturgas till 
biogas minskar utsläppen med cirka 13 000 ton koldioxid 
årligen.

 � Sedan 2019 görs alla Sysavs transporter, som sker i egen 
regi eller på uppdrag av oss, med förnybara bränslen.

 � Sysav har under året ställt sig bakom Fossilfritt Sverige, 
färdplan uppvärmningsbranschen. Färdplanen drivs ge-
nom Värmemarknad Sverige till vilken bolaget anslutit sig. 
Värmemarknad Sverige har stort fokus på plastfrågan.

 � Sysav bygger kunskap och deltar i olika samarbeten för 
att utreda förutsättningarna för koldioxidinfångning och 
-lagring (CCS).

 � Sysav arbetar med femårsplaner med mål, uppföljning 
och åtgärder för att förbättra vår miljöprestanda och 
sänka våra miljörisker avseende utsläpp och restprodukter.

Sysavs direkta utsläpp av  
koldioxid från avfallsförbränning:

 � Från fossila källor (exempelvis plast): cirka 250 000 ton 
koldioxid/år

 � Från icke-fossila källor (exempelvis trä): cirka 350 000 
ton koldioxid/år

* enligt resultat från Profus beräkning

Fler exempel på hur Sysav arbetar för att reducera utsläpp av koldioxid:

krav från politiken. För att den tredje vägen ska 
fungera behöver efterfrågan på plast till materia-
låtervinning öka. Men det är fortfarande så att en 
del av plasten innehåller giftiga föroreningar. Den 
plasten ska vi inte materialåtervinna utan där är 
bästa alternativet att avgifta kretsloppet med hjälp 
av förbränning med rökgasrening. Totalt orsakar 
plasten i de utsorterade avfallsresterna drygt 90 
procent av de fossila utsläppen från förbränningen 
i dagsläget. Övrig mindre andel kommer främst 
från syntetiska textilier och diverse oljeprodukter.

MINSKAT UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Sysavs senaste Klimatbokslut visar att hela Sysavs 
verksamhet bidrog till att minska växthusgasut-
släppen med cirka 215 000 ton CO2-ekvivalenter. 

”Genom att bränna utsorterade 
avfallsrester minskar vi också 

utsläppen av klimatgaser, 
exempelvis genom att undvika 

metanutsläpp från deponier, 
samtidigt som många gifter 

destrueras. ”

Starkast bidragande orsak är att deponering av 
brännbart avfall i andra länder, som medför en hög 
klimatpåverkan, kunde undvikas. Dessutom ersätter 
vår energiåtervinning från utsorterade avfallsrester 
andra alternativ för el- och fjärrvärmeproduktion, 
som är sämre ur klimatsynpunkt.*
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En het sommar och en längtan efter amerikanska isglassar blev 
upprinnelsen till Folkets Pops. Michelle vann Nyföretagarcentrum 
Öresunds Årets hållbarhetspris som Sysav sponsrar. 

Michelle Saunders driver företaget som gör pinnglassar av räddad frukt 
och säljer dem från sin food bike. En krona för varje såld glass går till 
Naturskyddsföreningens projekt Rädda bina – för som hon själv säger: 
”Utan bin, ingen frukt”.

För fjärde året i rad anordnade Sysav Resterkocken där barn och 
unga i grundskolan tävlade med sina bästa recept med ingredienser 
bestående av rester från kylen. 

Hela 380 bidrag skickades in under hösten, jämfört med 167 bidrag 
2019. Resterkockens jury bestod av kockarna Sandra Mastio och 
Erik Andersson samt matkreatören Malin Broman och 2020 års vinnare 
blev Elle Hoveman och Liv Altarac i klass 9C på Internationella 
Engelska Skolan i Lund. De vann med sin vegetariska resträtt 
”Höst”.  Resterkocken återkommer hösten 2021. 

Tävlingen Resterkocken  
slog rekord i antal bidrag

Digitala studiebesök 
och podd gjorde 

entré 2020 

Nyföretagarcentrum 
Öresunds Årets hållbarhetspris 
gick till mobilt glassföretag

Då pandemin satte stopp för Sysavs populära 
studiebesöksverksamhet ställde miljö- 
pedagogerna om och blev digitala – via  
studiebesök online och en nystartad podd. 

2019 skapade Sysavs miljöpedagoger insikt 
inom hållbar konsumtion och cirkulär eko-
nomi för cirka 12 000 personer, dels ge-
nom studiebesök, dels genom seminarier 
och besök på skolor. Under 2020 skapade 
de istället insikt såväl internt som externt 
genom filmer och olika digitala evenemang. 
De tog bland annat fram filmen ”Ett besök 
på Sysav i Malmö”. Insikt har också skapats 
genom digitala föreläsningar, webbinarier 
och inte minst en helt ny podd om avfall 
och miljö.  Cirka 6 000 personer har nåtts, 
exklusive podden och filmen.

Restaurangkök 
kastar i snitt 

260 000 ton mat 
om året.

Axplock från året som gått
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Fram till i slutet av november 2020 hade pantautomaterna Pantamera 
Express på Bunkeflos, Gastelyckans och Norra hamnens återvinnings-
centraler återvunnit nästan 5,5 miljoner förpackningar. 

Samtidigt har 216 741 kronor donerats till Läkare utan gränser. 
– Vi är väldigt stolta över att vi tillsammans med Pantamera 

samt Malmö- och Lundaborna har återvunnit så många förpack-
ningar och att det donerats så mycket pengar. Det är en vinst 
både för miljön och för välgörande ändamål, säger Patrik Lövgren, 
områdeschef för Malmös återvinningscentraler på Sysav.

2020 års skånska Miljö- & Håll-
barhetspris är en ny kategori inom 
Skånska Gastronomipriset. 

Sysav är sponsor för priset som 
vanns av Restaurang Spill i Malmö. 
Spill drivs av krögarparet Erik An-
dersson och Ellinor Lindblom. Må-
let är att förena passion för mat-
lagning och service med ansvar för 
miljö och framtid. Deras affärsidé 

är att enbart använda sig av råvaror 
som annars skulle slängas.

– Sysavs vision är att bidra till 
att skapa världens mest hållbara 
region och detta kan vi inte göra 
ensamma. Genom att vara sponsor 
till detta nyinstiftade pris så vill vi 
bidra till att skapa engagemang i 
livsmedelsbranschen som gör den 
mer hållbar, säger Peter Engström, 
vd på Sysav.

Stolt sponsor av miljö- 
och hållbarhetspris 
inom skånsk gastronomi 

Över 200 000 kronor donerades till 
Läkare utan gränser via pantmaskiner 

Kliniskt avfall från 
sjukvården ökade 
med 13 procent

Sysav tog hand om 782 ton kliniskt avfall 
från sjukvården 2020. Coronapandemin har 
varit en bidragande faktor.

Förutom att omvandla avfall till resurser har 
Sysav ett viktigt uppdrag i att skydda samhället 
från farligt avfall. Kliniskt avfall från sjukvården, 
exempelvis använda sprutor, räknas till denna 
kategori. Under 2020 ökade det kliniska av-
fallet och ett nytt avtal med Region Skåne 
för det smittförande avfallet samt det farliga 
avfallet har tecknats.

– Sjukvårdens användning av engångsartiklar 
har av naturliga skäl ökat under coronapandemin, 
och därmed också avfallet. Vi är stolta över 
att ha kunnat hjälpa Region Skåne med nya 
lösningar när behovet akut ökat till följd av 
den extremt höga belastningen på sjukhusen 
med anledning av Covid-19, säger Margaretha 
Franzon, chef för marknads försäljningsenhet.

Axplock från året som gått
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HÅLLBAR HE TSR APPORT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

AGENDA 2030  |  17 GLOBALA MÅL

Så bidrar vi till att 
skapa världens mest 
hållbara region
V år vision lyder: ”Sysav bi-

drar till att skapa världens 
mest hållbara region, för 

denna och kommande generatio-
ner”. Men vad betyder en hållbar 
region?

För att vara en hållbar region 
behöver man uppfylla alla 17 håll-

barhetsmålen i FN:s Agenda 2030. 
Sysav gör ett betydande bidrag till 
detta arbete och då handlar det 
främst om vårt uppdrag – Hållbar 
resurshantering. Det är framför allt 
inom fem av de 17 globala målen 
som vår verksamhet kan göra stor 
skillnad.
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Genom Agenda 2030 har världens länder enats om 
17 globala mål för att:

 � avskaffa extrem fattigdom

 � minska ojämlikheter

 � lösa klimatkrisen

 � främja fred och rättvisa

HÅLLBAR ENERGI 
FÖR ALLA

Sysavs bidrag:

 � Försörjer regionen med återvunnen el och fjärrvärme.

 � Deltar i ett lokalt initiativ för att påskynda bygg- och  
anläggningssektorns genomförande av Agenda 2030.

 � Återvinner matavfall som blir till regionalt producerad 
biogas.

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER 
OCH INFRASTRUKTUR

Sysavs bidrag:

 � Deltar i forsknings- och utvecklingssamarbeten kring hållbar 
produktion, konsumtion och resurseffektivitet.

 � Stöttar våra kunder i att minska mängden spill/avfall och 
förbättra sortering av restprodukter/avfall.

 � Arbetar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare 
(trygg, säker och trivsam arbetsplats).

HÅLLBARA STÄDER OCH 
SAMHÄLLEN

Sysavs bidrag:

 � Förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta  
sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande och 
innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras 
till samhället/kretsloppet.

 � Skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering.

 � Har en resurseffektiv produktion av el och värme med 
avancerad rökgasrening.

 � Driver arbetet med regionens gemensamma kretslopps-
plan. Kretsloppsplanen är framtagen i samarbete med tio 
ägarkommuner och innehåller mål för att kunna gå mot ett 
hållbart samhälle.

HÅLLBAR KONSUMTION 
OCH PRODUKTION

Sysavs bidrag: 

 � Förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta  
sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande och 
innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras 
till samhället/kretsloppet.

 � Skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering.

 � Har en resurseffektiv produktion av el och värme med 
avancerad rökgasrening.

 � Avgiftar kretsloppet med hjälp av exempelvis Samlaren, 
återvinningscentraler och Farligt Avfall-bilen. Vi lägger också 
stor vikt vid att informera så att våra kunder har kunskap 
om avfallshantering.  I vår verksamhet använder vi olika  
metoder som tar bort sådant som inte ska cirkuleras tillbaka.

 � Skapar insikt och påverkar kring matsvinn.

 � Arbetar med kommunikation och utbildning om hållbar 
produktion och konsumtion.

GENOMFÖRANDE OCH  
GLOBALT PARTNERSKAP

Sysavs bidrag:

 � Deltar i samarbetsprojekt med både privata och offentliga 
aktörer med fokus på hållbar produktion och konsumtion, 
minskning av spill/avfall, bättre resurshushållning, effektivare 
avfallshantering med mera.

 Vi bidrar till de globala målen inom olika delar av vårt 
uppdrag – hållbar resurshantering:
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TEXTILPLAST
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Under 2020 valdes fyra områden ut som prioriterade för att skapa insikt och  
beteendeförändring. Några av kriterierna i urvalsprocessen var att områdena skulle 
vara relevanta för samhället och branschen, vara integrerade i vår verksamhet och 

ha så stor effekt som möjligt. Valen föll på plast, textil, återbruk och byggavfall. 
Fyra viktiga områden som Sysav arbetar med på lång sikt och  

som du kan läsa mer om på efterföljande sidor.

UTVALT AV SYSAV 

ÅTERBRUK BYGGAVFALL
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Visste du att det varje år produceras mer än 322 miljoner ton plast? 
Det motsvarar 46 kg plast per person och år. Mer än 13 miljoner ton 
plast hamnar i naturen varje år.

Källa: Naturskyddsföreningen 
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M ånga associerar idag plast med något då-
ligt. Men är det hela sanningen? Nej, så 
klart inte. För vissa branscher är plasten 

livsviktig och ibland är den ett fantastiskt mate-
rial. Däremot är det viktigt att den hamnar på rätt 
plats när det är dags att återvinna. Och mer finns 
att göra. Andelen plastförpackningar som idag blir 
till nya plastprodukter är cirka 15–20 procent av de 
som satts på marknaden av producenter anslutna 
till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). 
Det är för lite, och en anledning är att plastförpack-
ningar hamnar i soppåsen hemma. 

Trots att plast ibland är svårt att återvinna är det 
viktigt att fortsätta sortera. Ju mer vi sorterar och 
återanvänder, desto mindre behöver nyproduceras 
av fossila råvaror, som olja, och desto mindre riskerar 
att hamna i naturen.

Den stora förändringen i samhället när det gäller 
plast behöver ske i produktion, konsumtion och be-
teende. Här behövs mer kunskap och information, 
vilket bland andra Sysav arbetar med. Men kanske 
allra viktigast är ökade incitament och krav från 
politiken inom området för att bland annat lyfta 

efterfrågan på återvunnen plast, uppmuntra sortering 
och peka ut tydligare ansvar.

ANVÄND MINDRE PLAST!
 Plastproduktionen har ökat enormt sedan 50-talet. 
Det är nästan svårt att föreställa sig en vardag utan 
plast. Sedan 1994 finns det i Sverige ett producent-
ansvar när det gäller insamling och återvinning av 
plastförpackningar. 

Sysav arbetar sedan länge med att bland annat 
främja återbruk och återvinning av plast och ut-
vecklar löpande vår verksamhet inom plastfrågan. 
För att öka återvinningen införde vi vid årsskif-
tet 2019/2020 insamling av hårdplast, till exempel 
plastmöbler och plastleksaker, på samtliga Sysavs 
återvinningscentraler. Målet med insamlingen av 
hårdplast är, förutom ökad återvinning, att minska 
andelen fossilt material i det brännbara restavfallet 
och få in återvunnen plast i produktion igen. 

ÅTERVINNINGEN ÖKAR
Under 2020 startades insamling av hårdplast på våra 
återvinningscentraler. Under 2020 kunde cirka 750 ton 

Rätt plast 
på rätt plats
Älskade plast och hatade plast – de allra flesta har en relation till detta omdebatterade 
material som finns i princip överallt. Minskad konsumtion, rätt sortering och effektiv 
återvinning är alltid viktigt, men kanske lite extra viktigt för just detta material.

PLAST
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hårdplast återvinnas, varav 605 ton kom från våra 
återvinningscentraler. Detta tack vare Sysav och 
våra kunder. Sysav är övertygat om att denna vo-
lym kommer att öka i takt med att insamlingen via 
återvinningscentralerna blir mer och mer känd. 

För att i ännu större utsträckning hjälpa våra 
industri- och byggkunder att återvinna plast har 
vi nu tre fraktioner hårdplast och tre fraktioner 
mjukplast. Erbjudandet började gälla under hösten 
2020 och det är ännu för tidigt att peka på tydliga 
resultatförbättringar. Sysav deltar även i ett forsk-
ningsprojekt kring plast (STEPS) som handlar om 
att underlätta övergången till mer hållbar plastan-
vändning. 

Via kommunikationsinsatser ökar vi också kun-
skapen om hur plastförpackningar ska sorteras 
och hur de kan bli en resurs. På sysav.se skapades 
under det gångna året en temasida om plast och 
plastförpackningar. 

RÄTT PLAST GÖR NYTTA! 
Rätt plast på rätt plats är bra för miljön. Utmaning-
arna ligger i att minska miljöbelastningen med fokus 
på nedskräpning och mikroplaster samt öka ma-
terialåtervinningen. En stor utmaning är att öka 
användningen av återvunnen plast i stället för olja 
i tillverkningen av nya plastprodukter. Varje plast-
förpackning som hamnar i återvinningen och kan 
användas till ny plast gör nytta för klimatet och 
vår planet. 

BÄTTRE SORTERING EN  
DEL AV LÖSNINGEN 
Sysav strävar alltid efter att skapa insikt kring 
att förebygga avfall genom minskad konsumtion, 
bland annat för att minska belastningen på vår 
jord. Detta gäller också plasten. Vi ska använda så 
lite plast som möjligt, så att vi kan fortsätta använda 
materialet i de fall där det är den allra bästa lös-
ningen. Och återvinning av plast är det näst bästa.

– Vi siktar på att återvinna mycket mer plast i fram-
tiden – både hård- och mjukplast. En av nycklarna är 
rena flöden – det vill säga rätt sorterat material – både 
hos industrikunder och privatpersoner. En annan är 
ökad efterfrågan på återvunnen plast, berättar Stefan 
Poldrugac, affärsutvecklare på Sysav. 

Sysav har också tillsammans med tio delägar-
kommuner tagit fram en gemensam kretslopps-
plan som gäller 2021–2030. I kretsloppsplanen finns 
mål och indikatorer kopplade till källsortering.

FAKTA

Producentansvar innebär att alla som tillverkar, importerar eller 
säljer varor med producentansvar ska bekosta att de tas om-
hand på ett miljövänligt sätt. Sverige har infört producentansvar 
för bland annat förpackningar, returpapper, batterier, läkemedel, 
elprodukter och bilar.
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Vi använder plast till allt. Det är inte konstigt, plast har många 
goda egenskaper och använder vi det rätt är plast till stor nytta. 

Problemet är den höga användningen av plast, att plast nästan uteslutande 
tillverkas av fossil olja och gas, materialåtervinns i låg utsträckning och 
hamnar i naturen.

Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet
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Visste du att världens bomullsodlingar står för 25 procent av världsförbrukningen 
av insektsmedel, och 11 procent av ogräsmedlet trots att odlingen av bomull endast 
upptar 2,5-5 % av världens odlingsarealer? 

Källa: Naturskyddsföreningen 
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M odekedjornas affärsmodell fast fashion 
har gett oss ständigt nya kollektioner, 
med kläder av dålig kvalitet till låga priser. 

Kläder har aldrig varit så billigt som nu. Men priset 
är högt, både för miljö och människa. Textilindustrin 
brukar nämnas bland topp tre av de industrier som 
har störst negativ både miljö- och klimatpåverkan. 
Det går åt stora mängder vatten, olja, kemikalier 
och odlingsmark för att hålla den igång. Dessutom 
har textilarbetarna som syr kläderna ofta under-
måligt betalt och dåliga arbetsförhållanden. 

Att bättre ta vara på textilen som resurs är ett 
måste. I EU:s avfallsdirektiv finns ambitiösa mål, 
bland annat ska alla medlemsländer ha separat in-
samling av textil senast 2025. 

DETTA HÄNDER JUST NU
En mer hållbar textil- och modeindustri kräver 
förändringar på många plan. Och utvecklingen 
går snabbt framåt: nya metoder för sortering och 
återvinning, nya affärsmodeller som bygger på cir-
kulära principer istället för linjär förbrukning och 

nya konsumtionsmönster. Sverige ligger i fram-
kant. Ett producentansvar för textil är under utfor-
mande i Sverige, i likhet med befintliga system för 
förpackningar och tidningar. 

Sysavs världsunika textilsorteringsanläggning 
Siptex (Svensk Innovationsplattform för Textilsor-
tering) är resultatet av forskning och samarbete i 
hela den textila värdekedjan. Anläggningen sor-
terar textilavfall efter fibertyp och förser återvin-
ningsledet med råvara. Textil är ofta blandningar 
av olika fibertyper, vilket gör återvinningen kom-
plex, samtidigt som jungfruliga råvaror som bomull 
och olja är billigt. Automatisk sortering i stor skala 
förändrar möjligheterna för återvinning av textil.

I samband med byggandet av Siptex har Sysav 
lyft textilfrågan på bred front. Att återvinnings-
graden av textil är så låg förvånar många.  

UTMANINGAR
Shopping som fritidsintresse och snabbt växlande 
trender har drivit upp klädkonsumtionen till re-
kordhöjder. Samtidigt ökar intresset för mer hållbara val.

Kläder, kläder, kläder! Ett stort intresse och glädjeämne för många, ett sätt att  
uttrycka personlighet på. Mode är kul! Men ur återvinningssynpunkt är textilen ett 
sorgebarn – bara ett fåtal procent av all textil som produceras blir något nytt igen, 
det allra mesta förbränns. Bara i Sverige går 200 ton om dagen till energiåtervinning. 

Älskade kläder
TEXTIL
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– Att behålla glädjen är viktigt, att det fortfarande 
ska vara roligt med mode och kläder, fast man har 
ett mer hållbart tänk, säger Anna Vilén på Sysav. 
Det är en utmaning att ställa om och inte gå och 
handla nytt varje gång man ”inte har något att ha 
på sig”. Ett lite nygammalt sätt att se på kläder: äls-
ka dem mer, vårda dem mer, använd dem längre. 

SYSAVS AMBITION
Sysav kommer att fortsätta sprida kunskap om tex-
tilens miljöpåverkan och hur man genom smartare 

konsumtion kan vara en del av lösningen. Byta, 
låna, laga, sälja, köpa second hand, och vara krea-
tiv med det man har.  

– Återvinning är bra men återbruk är bättre. Inn-
an kläder kasseras ska de ha ett så långt och aktivt 
liv som möjligt, säger Anna Vilén.  

Det finns många goda initiativ när det gäl-
ler textil i Sverige. Sysav stöttar och samarbe-
tar med olika aktörer, inte minst våra partners 
i forskningsprojektet som ligger bakom Siptex-
anläggningen. 

16 olika textilblandningar 3 olika textilier i taget4,5 ton textil per timme

Balar med 
textilier fördelas

Paketering av 
sorterad textil

En kamera identifierar 
textilblandningen och 
trycklu�t sorterar den
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Det bästa är om kläder används så länge och så mycket det 
går. När de till sist blir avfall ska så mycket som möjligt åter-

vinnas till nya fibrer. Där har automatisk sortering en nyckelroll.  

Erik Perzon, projektledare IVL
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Visste du att producera en ny bärbar dator ger upphov till 1200 kg avfall?

Källa: Avfall Sverige
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E tt mått på hur mycket vi konsumerar får vi 
med hjälp av modellen ”Overshoot day”, en 
beräkning som visar när på året konsumtionen 

överstiger jordens produktion av resurser. Förra 
året inträffade dagen globalt sett den 22 augusti, 
jämfört med 1970 då jordens resurser tog slut först 
den 29 december. Många har en bild av att vi svenskar 
är väldigt miljömedvetna, men vad gäller konsumtionen 
har vi lång väg kvar att gå. Tittar vi bara på Sverige 
infaller Overshoot Day i början av april. 

Konsumtionsbeteendet är komplext och drivs 
bland annat av snabba trender, bristande kvalitet, 
låga priser och en snabb teknikutveckling som får 
dina gamla prylar att kännas utdaterade långt innan 
de är slut funktionsmässigt. Men varför köpa nytt, 
när det redan finns så mycket producerat?  

15 ÅR AV ÅTERBRUK
Att gå från avfall till resurs är centralt i Sysavs 
strategiska agenda och det var även ett av huvud-
målen när EU:s råd 2018 beslutade om ändringar 
i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfalls- 
paketet. Där ingår ökad återanvändning av pro-
dukter. Förberedelse för återanvändning är en del 
av det kommunala ansvaret och vi har länge stöt-
tat våra ägarkommuner i arbetet med att skapa 
insikt i frågan. Sysav har också i drygt 15 år haft 
insamling till återbruk på återvinningscentraler 
genom olika hjälporganisationer. 

KÖP MINDRE – ANVÄND LÄNGRE
Sysav arbetar mycket med att genom kommunikation 
informera om produkters miljöpåverkan och inspirera 

Låt prylarna 
leva längre  
Allt vi gör spelar roll. Genom att låta våra prylar leva längre minskar vi miljöpåverkan 

kraftigt. Men för att åstadkomma detta måste vi förändra vårt konsumtionsbeteende. 

Återbruk behöver få högre status och bli den nya normen. 

ÅTERBRUK
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till återbruk. Våra miljöpedagoger utbildar om 
hållbar konsumtion under studiebesök och föreläs-
ningar. I Sysavs sociala medier och med kampanjer 
som till exempel ”Nej till onödig grej” utmanar vi 
nykonsumtionsnormen och lyfter vikten av åter-
bruk. Sysav sponsrar även initiativ kring återbruk 
och upcycling, exempelvis Återbruket Mobilia i 
Malmö och Circle Centre Lund. 

 Sysav har även tillsammans med tio delägar-
kommuner tagit fram en gemensam kretslopps-
plan, med bland annat mål och indikatorer för 
återbruk, som gäller 2021–2030. 

Återbruk på Norra hamnens återvinningscentral.

 
FEL NORM
För att öka återbruket behövs mer kunskap om pro-
dukters miljöbelastning och beteendeförändringar 
hos konsumenter. Xue Kullenius, projektledare på 
Sysav Utveckling säger så här:

– Återbrukets status behöver höjas och återbruk 
bli normen istället för undantaget. Det krävs kun-
skap och professionell hantering av produkter 
med återanvändningspotential. Eftersom nypro-
ducerat många gånger är så billigt, är det svårt för 
dem som arbetar professionellt med reparationer 
och upcycling. 

 
SYSAVS AMBITION 
På Sysavs återvinningscentraler finns alltså möj-
lighet att lämna saker till återbruk sedan en lång 
tid tillbaka. Men Sysav har naturligtvis en högre 
ambition för framtiden än så. Företaget arbetar för 
att undanröja hinder. 

– Vi har tagit fram ett förslag till ny modell med 
ett centrallager. Det finns en del förankring kvar 
att göra men med denna modell kan Sysav även 
erbjuda produkter som behöver rekonditionering, 
reparation eller ny design till företag och upcy-
clingverksamheter. Det skulle kunna göra det möj-
ligt för en större andel produkter att återanvändas 
eller bearbetas och få en längre livslängd, säger 
Xue Kullenius.

”Återbrukets status 
behöver höjas och 

återbruk bli normen 
istället för 

undantaget.”
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Min storslagna vision är att det ska finnas en återbruks-
sektion i alla köpcenter i framtiden. Folk fortsätter att 

konsumera, men jag vill att det första stoppet när de ska handla blir 
i återbruksdelen − finns det de behöver som återbrukat? Så vi kan 
minimera konsumtionens miljöpåverkan.

Victor Wall - Återbruket - Mobilia
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A tt ställa om en bransch som har omlopps-
tider på över 100 år till cirkularitet, tar na-
turligtvis tid. Att bygga cirkulärt handlar 

både om vad man använder för material och hur 
man bygger: att bygga så fritt från kemikalier som 
möjligt och montera så att det på sikt går att de-
montera igen.   

För den som vill handla begagnat byggmaterial 
finns Återbyggdepån i Malmö – ett samarbete 
mellan Sysav och Malmö stad sedan 1997. Här 
finns ett imponerande sortiment av trä, tegel, tak-
pannor, dörrar och mycket mer, som kan få nytt 
liv vid byggen och renoveringar. Under 2020 öka-
de mängden begagnat byggmaterial insamlat via 
återvinningscentralerna med runt 1 000 ton jäm-
fört med föregående år.   

GAMMALT BLIR TILL NYTT
Under 2020 kom nya bestämmelser från Natur-
vårdsverket för hantering av bygg- och rivnings-
avfall. Den som producerar avfallet ska sortera ut 
vissa avfallsslag och förvara dem skilda från var-
andra och från annat avfall. Syftet är att komma 
högre upp i avfallshierarkin så att både förbere-
delse för återanvändning och materialåtervinning 

Mer byggavfall i 
kretsloppet
Bygg- och rivningsavfall står för nästan 30 procent av Sveriges avfall och det  

genereras cirka 10 miljoner ton varje år. För att skapa en mer resurseffektiv hantering  

av byggprodukter och material måste vi ta tillvara produkter av hög materialkvalitet.  

Det är också viktigt att tänka långsiktigt när en fastighet byggs. Hur ska någon kunna  

ta vara på materialet igen om 100–200 år?

BYGGAVFALL
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kan öka. Utsorteringskraven kommer att ge ökade 
förutsättningar för fler cirkulära flöden av material 
inom bygg- och rivningsverksamheter.

Bland Sysavs kunder har detta under året medfört 
större utsortering av framförallt plast, och Sysav 
kan tillsammans med partners erbjuda cirkulära 
lösningar för både hårdplast och gips. På sikt kom-
mer ökad sortering vid byggen att ge mindre mäng-
der blandat avfall till förbränning och ytterligare 
minska den fossila andelen i det brännbara. Sysav 
tillämpar en prisstrategi som gör det ekonomiskt 
fördelaktigt för kunder att sortera sitt avfall.    

UTMANINGAR 
Inom byggbranschen går det ofta fort – både när 
man bygger och när man river. Krav på hög kva-
litet, exakta mått och garantier gör det ibland 
svårt att återbruka och ta vara på resurser. Dess-
utom hanteras stora mängder emballage, skydds-
plast med mera på byggen, vilket resulterar i stora 
mängder skrymmande avfall. Här behövs innova-
tiva lösningar som kan ge bra hantering och skydd 
av materialet utan att generera lika stor mängd av-
fall samt enklare lösningar som komprimering på 
plats för att minska mängden avfallstransporter.

Att återbrukat material ska användas i större 
utsträckning vid byggen eftersträvas av många, 
men vid nybyggen finns många viktiga frågor att 
ta hänsyn till, som fuktskydd, akustik samt brand-
skydds- och arbetsmiljöfrågor.  

– Det pågår många initiativ nu i byggbranschen 
där det tas konstruktiva steg framåt. Sysav är med 
i arbetet med att bland annat få till en ökad andel 
återbruk/återvinning och renare avfallsflöden, sä-
ger Magnus Pettersson, miljö- och hållbarhetschef 
på Sysav.   

”För den som vill handla 
begagnat byggmaterial finns 
Återbyggdepån i Malmö - ett 
samarbete mellan Sysav och 

Malmö stad sedan 1997.”

SYSAVS AMBITION
Sysav är en del av Sveriges första lokala färdplan 
mot en klimatneutral bygg- och anläggningssek-
tor. Malmö har som första kommun i Sverige skri-
vit under Agenda 2030 och ska införliva den i kom-
munens målkedja. Sysav kommer att bidra med 
kompetens och förslag på lösningar för att Malmö 
ska nå sina mål till 2030. Ett mål inom den lokala 
färdplanen är att byggande ska präglas av långsik-
tighet, smarta energilösningar och miljöanpassade 
materialval. 

Byggsektorn är ett fokusområde i den kommun-
gemensamma kretsloppsplanen som gäller Sysav 
och tio kommuner i södra Skåne.
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E tt av Sysavs mål är att vara en attraktiv ar-
betsgivare för våra medarbetare – såväl be-
fintliga som framtida. Vi arbetar därför kon-

tinuerligt med att ta reda på hur våra medarbetare 
mår och vad de, och potentiella medarbetare, tyck-
er är viktigt. Vilka behov finns och hur kan Sysav 
möta dem? 

ATT GÖRA GOTT ÄR ATTRAKTIVT 
Många prioriterar en arbetsgivare som arbetar för 
ett högre syfte. Sysavs hållbarhetsuppdrag och vi-
sion är en anledning till att många söker sig till oss. 

Sedan några år tillbaka arbetar vi strukturerat 
för att stärka en kultur med samarbeten som byg-
ger på förtroende och tillit. En hög nivå av tillit är 

en förutsättning för att människor ska må bra och 
vilja bidra. Forskning visar att medarbetare i så-
dana organisationer känner mindre stress och mer 
engagemang. Vår värdegrund ”tillsammans med 
ansvar och engagemang” är ytterligare ett sätt att 
utrycka hur vi vill arbeta.

STÄNDIG UTVECKLING
Förutom att arbeta med förtroendefullt samarbete 
och tillit, har coronapandemin fått oss att tänka i 
nya banor. Många har fortsatt arbeta i verksamheten, 
framför allt den operativa delen, medan andra 
arbetat på distans genom att förvandla en del av 
sitt hem till en ny arbetsplats. Digitala verktyg och 
kontinuerlig kommunikation har varit viktiga red-

En hållbar arbetsplats
Det är viktigt att våra medarbetare trivs och tycker att det är roligt att gå till sitt arbete,  

eftersom det är det enda hållbara – både på kort och lång sikt. Att medarbetare mår bra är ett 

syfte i sig, men det innebär också att de blir mer engagerade i sitt arbete och bidrar till våra  

kunders och Sysavs framgång. 
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skap under 2020. Vi har arbetat med flera förebyg-
gande insatser, exempelvis i form av uppmaningar 
att följa riktlinjer men också genom att påminna 
våra medarbetare att röra på sig under arbetsdagen. 

Vidare har vi utvecklat våra medarbetarunder-
sökningar. Varje månad får teamen svara på hur 
de har det när det kommer till bland annat enga-
gemang, ledarskap, arbetsmiljö samt kränkande 
särbehandling och diskriminering. 

Ett attraktivt förmånsutbud ger också nöjdare 
medarbetare. Därför har vi nyligen infört en För-
månsportal som innehåller en mängd förmåner, 
kring hälsa och välmående, balans i livet, pen-
sionsrådgivning och mycket annat som underlät-
tar vardagen för våra medarbetare.

SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE
Allt börjar med våra ledare. Vi arbetar kontinuerligt 
med att stärka dem i att jobba med sig själva, stå 

upp för Sysavs och sina egna värderingar, ha modet 
att lyfta problem, erkänna misstag, vara trans-
paranta och visa tillit till medarbetare och deras 
kompetens.

Vi har tagit ett nytt grepp om mångfaldsarbetet 
på Sysav. Det finns nu en samverkansgrupp med 
representanter från hela företaget som undersöker, 
analyserar och ger uppslag på nya aktiviteter för 
att förhindra diskriminering och främja mångfald 
och inkludering samt vidga våra perspektiv. 

Vi arbetar också med att ständigt bli bättre på 
att leva som vi lär på Sysav. Exempelvis – hur 
håller vi hållbara konferenser och hur tänker vi 
kring inköp?

Sysavs ambition är att ständigt utvecklas i att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att skapa 
tillit och trygghet, med ett kommunikativt ledar-
skap och goda utvecklingsmöjligheter, ökar vi 
medarbetarnas trivsel.

”En hög nivå av tillit är en förutsättning för att 
människor ska må bra och vilja bidra.”
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Tillsammans skapar vi världens mest hållbara region

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och 
kommande generationer – tillsammans med våra kunder, samarbetspartners  

och invånarna i våra 14 ägarkommuner. Sysav tar emot, behandlar och återvinner avfall från 
hushåll och industrier. Avfall samlas in bland annat på återvinningscentraler, anläggningar och 

genom att vi hämtar hushållsavfall. 

Sysav verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och  
konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. 

linkedin.com/company/sysav |          facebook.com/sysav |          @sysav |          @sysav_se |           www.youtube.com/user/thesysavgroup
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

Ks § 26 Dnr KS 2020/24

Svar på motion angående träd som klimatskal

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att frågan behandlas i 
översiktsplanen samt bifalla förslag på projekt att gå vidare till 
investeringsberedningen för att undersöka energieffekterna i en fastighet.  

Ärendebeskrivning
Mikael Holmberg (MP) har den 1 februari 2020 lämnat in en motion 
angående träd som klimatskal med följande lydelse:

”Lövträd har många goda egenskaper, ett är att de är ett utmärkt första 
klimatskal till fastigheter, parker och torg.

Lövträdens löv ger skugga på sommaren samtidigt som de släpper igenom 
solljuset på vintern. Det är en funktion som är alldeles perfekt för att minska 
energianvändningen i fastigheter både för värme och kyla. Men träd ger oss 
även möjlighet att hitta skugga i den offentliga miljön en varm sommardag. 
Och samtidigt så binder de CO2 och ger oss en estetiskt tilltalande miljö med 
förutsättningar för biologisk mångfald.

Vi yrkar
Att ge samhällsbyggnad i uppdrag att göra en inventering av 
fastighetsbeståndet och offentliga miljöer för att.

- Inventera var trädplantering kan ge positiva effekter ur energi och
komforthänseende både för fastigheter och allmänna platser. Och 
även beaktar vilken art som är lämplig att plantera på respektive plats 
genom samverkan med kommunens biolog.

- Sammanställa detta som ett projektförslag till 
investeringsberedningen.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 63/2020 att remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

§ 26 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog i § 33/2020 kommunfullmäktige se 
motionen som besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå 
vidare till investeringsberedningen.

Kommunfullmäktige beslutade i § 112/2020 att återremittera motionen för 
förnyad beredning i enlighet med motionens intentioner.

Yttrande från Samhällsbyggnadsverksamheten:
Oavsett var du planterar ett träd så bidrar det mer eller mindre med en 
värmeutjämnande effekt. 

Utifrån skrivelsens intentioner om träds möjligheter att spara energi i 
fastigheter så bör man plantera träd i lägen där man åstadkommer en kylande 
effekt på den varma delen av året och en skyddande effekt på den kalla. 
Att skugga större värmehållande ytor som gator och torg ger god effekt men 
även skuggning av stora reflekterande ytor som stora glaspartier ger effekter.
För att arbeta brett och framgångsrikt med den här typen av frågor så bör de 
ingå i kommande översiktsplaner.

Förslag för investeringsberedningen till 2022
Att inom kommunens fastighetsbestånd starta ett projekt för att undersöka 
växters effekt för att minska energiåtgången i fastigheten 
Tomelilla Ullstorp 1:7 (räddningstjänst, miljöförbund med mera).
Kostnaden för detta projekt uppskattar vi till 500 000 kr.

Ekonomiska konsekvenser
Vissa ekonomiska konsekvenser på utförande av klimatskal på lämplig 
fastighet samt kostnader för uppföljning av resultat.

Barnperspektivet
Om den aktuella fastigheten är en skola så kan projektet bidra med en bättre 
inomhusmiljö.

Miljöperspektivet
Projektet kan bidra som exempel på goda lösningar för att minska 
energianvändningen.

Uppföljning
Uppföljning av energibesparingar behövs inom det föreslagna projektet.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

§ 26 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på 
projekt att gå vidare till investeringsberedningen för att undersöka 
energieffekterna i fastighet.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2021, handlingsid: Ks 2021.652.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 27/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Samhällsbyggnadsnämnden § 33/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad avseende inventeringen samt avslå förslag att gå vidare till 
investeringsberedningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Kommunstyrelsen § 89/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionens första att-sats med 
förvaltningens yttrande samt att avslå motionens andra att-sats.

Kommunfullmäktige § 112/2020: Kommunfullmäktige beslutar att 
återremittera motionen för förnyad beredning i enlighet med motionens 
intentioner.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

§ 26 forts.

Samhällsbyggnadsnämnden § 8/2021:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige se motionen som 
besvarad med att frågan behandlas i översiktsplanen samt bistå förslag på 
projekt att gå vidare till investeringsberedningen för att undersöka 
energieffekterna i fastighet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 31/2021:
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med att frågan behandlas i 
översiktsplanen samt bistå förslag på projekt att gå vidare till 
investeringsberedningen för att undersöka energieffekterna i fastighet.  

_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

Ks § 27 Dnr KS 2020/122

Svar på motion angående offentligt drivna vårdboenden

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen (Sara Anheden, Anders Throbäck, Tina 
Bergström-Darrell och Inger Åbonde) 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. 

Mona Nihlén (V) har lämnat in motion om offentligt drivna 
vårdboenden med följande lydelse:

”Kommunförbundet Skåne genomför idag ett stort antal ramupphandlingar 
av olika privata verksamheter. Det är vårdboenden, särskilda boenden för 
äldre, HVB-hem, missbruksvård med mera. Dessa kan sedan varje enskild 
kommun anlita utifrån ramavtalet.

Anledningen att Kommunförbundet Skåne fått uppdraget att göra 
upphandlingarna är att i många fall behövs specialboenden, eller 
behandlingar, som inte varje enskild kommun kan driva i egen regi. 

Vi anser att denna samverkan mellan Skånes kommuner är bra, men tycker 
att istället för upphandling av privata boenden ska Kommunförbundet Skåne 
samordna utbyggnaden av behovet av boenden och behandlingsformer i de 
olika kommunerna. På detta sätt får vi verksamheterna i offentlig regi, fria 
från vinstintressen.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

§ 27 forts.

Boendeplaceringarna ska bekostas av de kommuner som använder platserna, 
men Skånes samtliga kommuner garanterar kostnaderna för de eventuellt 
obesatta platsernas. Ena året kan det vara vissa kommuner som behöver 
platser, andra året är det andra kommuner.

Idag finns ett offentlig ägt bolag, VoB Syd AB, som ägs av 
Kommunförbundet Skåne och Kommunalförbundet Kronoberg. De arbetar 
idag med verksamheter inom individ- och familjeomsorg. Detta bolag är ett 
exempel på vad vi vill ska utvecklas. En verksamhet som är offentlig ägd och 
som gör att kommuner samverkar om de behov av vårdplatser som finns. 

Detta bolag kan ges ett vidgat uppdrag eller kan fler liknande kommunalt 
ägda bolag utvecklas, inom till exempel LSS och äldreomsorg. Vårdbolag 
som ägs av kommunerna behöver inte upphandlas utan platserna kan 
utnyttjas av de ägande kommunerna. Denna offentligt drivna vård behöver 
göras mer tillgänglig för Skånes samtliga kommuner.

Ett system för att samordna den offentliga verksamheten för boenden och 
behandlingar som inte varje enskild kommun kan driva är mycket bättre än 
privata upphandlingar. Vi vill att Tomelilla inom Kommunförbundet Skåne 
verkar för att en modell för gemensamt drivna vårdboenden och 
behandlingshem utarbetas.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag verkar för att Kommunförbundet 

Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar 
ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena i offentlig 
regi.”

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en 
utredning som utmynnat i följande slutsatser:

Skånes kommuner har ramavtal med leverantörer som verksamheten avropar 
vid behov. Verksamheten har god erfarenhet av de företag som avropats i 
avtalet och har inget att erinra mot att de oftast drivs i privat regi. Därför ser 
verksamheten inte att det finns behov av att ändra driftsformen och att inte 
konkurrensutsätta de speciellt inriktade verksamheterna. 

Tomelilla kommun ser därför ingen anledning att föreslå Skånes Kommuner 
att utarbeta ett system där kommunerna organiserar de aktuella boendena i 
offentlig regi.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

§ 27 forts.

Ekonomiska konsekvenser
Att yttra sig över motionen får inga ekonomiska konsekvenser. Dessutom är 
förslaget att den ska avstyrkas.

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
Att lämna yttrande på motion föranleder ingen uppföljning.

Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget 
att erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid 
behov och att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför 
ingen anledning att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system 
där kommunerna organiserar de aktuella boendena i offentlig regi. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32/2021, handlingsid: Ks 2021.653.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 231/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för 
yttrande.

Vård och omsorgsnämnden § 8/2021:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen. Förvaltningen har inget 
att erinra mot nuvarande ramavtalsmodell med leverantörer som avropas vid 
behov och att dessa boenden drivs i privat regi. Tomelilla kommun ser därför 
ingen anledning att föreslå Kommunförbundet Skåne att utarbeta ett system 
där kommunerna organiserar de aktuella boendena i offentlig regi.

522



TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

§ 27 forts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 32/2021:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

Leif Sandberg (C) och Per-Martin Svensson (M) yrkar att motionen ska 
avslås.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Leif Sandberg (C) och Per-Martin Svenssons (M) yrkande.
_________

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

Ks § 49 Dnr KS 2020/163

Svar på motion - Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram med följande lydelse:  

” I samband med beslutet om politisk organisation inför mandatperioden 
2018-2022 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett ungdomsråd. Sedan 
dess har ett ungdomsråd bildats och ett antal ärenden har skickats på remiss 
till gruppen. 

Någon egentlig arbetsordning eller instruktioner för hur och till vad 
ungdomsrådet ska användas finns inte. Många kommuner tar fram 
ungdomspolitiskt handlingsprogram, bland annat finns det i Simrishamns 
kommun. En snabb sökning bland kommuner runt om i Sverige ger många 
sätt att ta fram och arbeta med ungdomspolitiska frågor. 

I Nordanstigs kommun tas handlingsprogrammet fram i samverkan mellan 
ungdomarna, politiker och tjänstepersoner vart tredje år. Av programmet 
framgår vilka områden som ungdomarna tycker är viktiga att kommunen 
satsar på, vilka områden som behöver förbättras samt hur man kan arbeta för 
att öka ungdomarnas möjlighet till inflytande. 

Det är positivt att Tomelilla kommun har fått igång ett ungdomsråd, nu 
menar vi att det är dags att ta nästa steg, helt i enlighet med 
barnkonventionens idé, och utveckla ungdomarnas möjlighet till verkligt 
inflytande, mer än att yttra sig över olika remisser. Vad anser våra yngre 
kommunmedborgare behöver göras för att göra Tomelilla kommun attraktiv 
för deras generation nu och framöver?
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna 

Att Tomelilla Kommun upprättar ett ungdomspolitiskt handlingsprogram, 
utifrån barnkonventionen, som ständigt hålls levande.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020, ksau § 233, 
att remittera motionen till förvaltningen för beredning.

Motionen behandlades vid ungdomsrådets sammanträde den 11 november 
2020 där rådet beslutade att ställa sig positivt till detta med förhoppning om 
en egen budget.

Förvaltningen avger följande yttrande:
Sedan 1 januari 2020 utgör FN:s barnkonvention svensk lag. Detta har 
medfört att myndigheter för att säkerställa att rättigheten barnets bästa, art. 3, 
tillgodoses ska göra en prövning inför varje beslut som rör barn. FN:s 
barnrättskommitté ger exempel på några sammanhang i vilka en sådan 
prövning bör genomföras och utifrån dessa kan konstateras att prövningar av 
barnets bästa inte enbart ska göras vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt 
barn. Prövningar av barnets bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i 
kommun om budget, stadsplanering, beslut i landsting/regioner om 
lokaltrafik, planer för att bygga nya sjukhus. Prövningar av barnets bästa ska 
göras när myndigheter tar fram föreskrifter, allmänna råd, rättsliga 
ställningstaganden, icke-juridiskt bindande stödmaterial och liknande.

En annan av barnkonventionens grundprinciper är art 12 om rätten att 
komma till tals och få sin åsikt beaktad. Denna artikel innehåller en 
utvecklingsaspekt. Den innebär att barnet har rätt att föra fram sina åsikter i 
den mån barnet är i stånd att göra det och att åsikten ska beaktas i 
förhållande till barnets ålder och mognad.

Viktigt i sammanhanget är också art. 8 om barnets rätt till identitet som 
tydliggör att barn inte är en homogen grupp. I barnets identitet ingår aspekter 
som kön, sexuell läggning, nationellt ursprung, religion och 
trosföreställningar, kulturell identitet, personlighet med mera.

Tomelilla kommun har redan implementerat att barnperspektivet ska beaktas 
vid fullmäktige- och nämndbeslut. Ett ungdomsråd har också införts. 
Ledamöterna utgörs av representanter från skolorna i kommunen. För 
närvarande saknas representation från ungdomar i gymnasieålder. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Ungdomsrådet träffas en gång i månaden under terminstid och förutom att 
svara på remisser så diskuteras även frågor som kommit upp på skolornas 
elevråd/barnrättsråd. Information ges också om möjligheterna att lämna in 
medborgarinitiativ och att inkomma med synpunkter och klagomål som 
ungdomarna tar med sig tillbaka till sina skolor.

Arbetet med att låta barn och unga komma till tals i frågor som berör dem 
behöver utvecklas ytterligare. Ungdomsrådet, som består av ungdomar som 
går i fjärde klass och uppåt, är engagerade och har många kloka åsikter. De 
utgör dock en liten grupp som ska tycka till om många frågor inom en stor 
bredd av områden. Vi behöver dock hitta kanaler för att nå de ungdomar 
som inte är med i ungdomsrådet. Det måste också vara lätt för ungdomar att 
engagera sig inom just de områden som de i egenskap av individer känner att 
de är intresserade av. Har någon ett brinnande intresse för någon specifik 
kulturform bör det vara lätt för denne att få reda på att en ny kulturplan är 
under framtagande och kunna tycka till på ett sätt som fungerar och känns 
tryggt för denne. För att kunna uppnå detta behöver vi ta hjälp av 
ungdomarna. 

Genom att tillsammans med ungdomarna arbeta fram ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram skulle vi kunna finna nya former för att arbeta med 
ungdomsdemokrati. Former som är lättillgängliga för ungdomarna och som 
visar att deras åsikter är viktiga och att de aktivt kan påverka i sådana frågor 
som är viktiga för dem. 

Ytterligare en aspekt som är viktig i detta är att om barn och ungdomar i en 
tidig ålder blir lyssnade på och ser att de kan påverka sin omgivning och sin 
vardag torde detta medföra ett engagemang även i vuxen ålder vilket kan leda 
till ökat intresse för att engagera sig politiskt och en förståelse för den 
demokratiska processen.

För att ett ungdomspolitiskt handlingsprogram ska få genomslag i samtliga 
verksamheter är det viktigt att samtliga verksamheter medverkar vid 
framtagandet av programmet.

Ekonomiska konsekvenser
Att arbeta fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram bedöms kunna ske 
inom befintlig ram.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Barnperspektivet
Barnperspektivet är beaktat då framtagande av en ungdomspolitisk 
handlingsplan görs för att stärka ungdomsdemokratin i kommunen.

Miljöperspektivet
Själva arbetet med att ta fram en ungdomspolitisk handlingsplan kan inte 
anses ha någon miljöpåverkan. Resultatet av stärkt ungdomsdemokrati torde 
dock få positiv inverkan då invånare som är engagerade i sin närmiljö ofta 
också värnar om den.

Uppföljning
Uppföljning av denna motion bedöms inte behövas. Uppföljning av en 
ungdomspolitisk handlingsplan bör ske åtminstone en gång per 
mandatperiod så att denne förblir relevant och anpassas efter ungdomarnas 
behov och förutsättningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2021, handlingsid: Ks 2021.1022.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 127/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 49/2021:
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
14 april 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

Ks § 28 Dnr KS 2020/100

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 4:e 
kvartalet 2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 f § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 
vård och omsorgsnämnden skyldighet att till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) och kommunens revisorer att rapportera alla gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, vilken typ av 
insats beslutet gäller och en kortfattad redovisning av skälen till dröjsmålet. 
Nämnden ska också löpande anmäla till IVO och revisorerna när ett beslut 
som tidigare rapporterats enligt 28 f § har verkställts. En kommun som inte 
verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar vite.

Inga nya ej verkställda beslut över 90 dagar har rapporterats till IVO 
under perioden.

Tidigare redovisning
Inga beslut att rapportera enligt tidigare redovisning.

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.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

§ 28 forts.

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36/2021, handlingsid: Ks 2021.660.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 11/2021:
Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för 
rapporteringsperioden och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36/2021:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
3 mars 2021

Justerandes sign

Ks § 29 Dnr KS 2020/101

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 4: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 fjärde kvartalet 2020 har inga beslut enligt 4 kap 1 § SoL rapporterats 
till IVO som ej verkställda.

För tredje kvartalet 2020 fanns inga icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL att rapportera.

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 
3 mars 2021

Justerandes sign

§ 29 forts.

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske efter kvartal 1 2021.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37/2021, handlingsid: Ks 2021.657.

Tidigare behandling
Vård och omsorgsnämnden § 13/2021:
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 37:
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Barn och unga – vår framtid
Det räcker inte med att ta fram några förmåner - även om det är en bra början - för att locka 
folk att börja jobba i Tomelilla kommun och sedan tro att man kan behålla dem. 

Stort fokus måste tillägnas lön och löneutveckling, en god arbetsmiljö, kontinuerlig 
kompetensutveckling, att få växa i yrket och i sitt ledarskap, samt på vilket sätt skolchef och 
rektorer styr och leder skolan, detta för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Vi 
måste på tjänstemannanivå och politisk nivå ha en gemensam syn på hur man långsiktigt 
ska kunna rekrytera, utveckla och behålla anställda inom skolans verksamheter.

Vi konkurrerar med andra kommuner om att få hit duktiga barnskötare, förskollärare, lärare, 
rektorer samt personal inom elevhälsan såsom t.ex. kuratorer och specialpedagoger m.fl. 

Detta i en tid då det råder stor brist i Sverige på större delen av dessa kategorier både på 
grund av ett ökat antal som går i pension och av ett ökat antal barn och elever i dessa 
verksamheter. Ska vi lyckas idag räcker det inte med en annons i Platsbanken. 

Kastanjeskolan har t.ex. endast 59,6 procent lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation 
och behörighet i undervisande ämne. På några skolenheter understiger andelen 
heltidstjänster i engelska och matematik besatta med behöriga lärare 50 procent.

Detta måste vi göra något åt, detta är en politisk fråga och kanske en av de viktigaste 
frågorna som vi måste ta oss an för att skolresultaten i Tomelilla kommun ska förbättras.

Revisionen är tydliga i rapporten ”Granskning av förutsättningar för likvärdig skola” att en 
kompetensförsörjningsplan behövs inom skolans område.

Som jag ser det ska en kompetensförsörjningsplan vara ett stöd för personalplanering, på 
kort och lång sikt. Den ska även belysa nuvarande och framtida kompetensbehov. Den bör 
även åskådliggöra yttre faktorer som kan påverka utbildnings- och rekryteringsbehov.

Då vi i Familjenämnden också fått oss till del att så många som 15 personer slutat på individ 
och familjeomsorgen, IFO de sista två åren varav fyra redan under detta år, så föreslår vi att 
en kompetensförsörjningsplan görs även för IFO. 

Dessa två verksamheter är så sammanflätade och beroende av varandra och så viktiga för 
vår och våra barns framtid.

Därför yrkar jag att

Förvaltningen tillsammans med verksamhetschefer och fackliga företrädare under 
2021 tar fram en kompetensförsörjningsplan både inom Barn och utbildning och IFO.

2021-03-17
Anders Throbäck (S) 2:e vice ordförande Familjenämnden
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Erbjud vård- och omsorgsstudenter provanställning vid avklarade studier

Offentlig sektor står för stora utmaningar att säkra kommande kompetensbehov. Inte minst 
gäller detta inom vård och omsorg. Med en befolkning som lever allt längre kommer behovet 
av vård och omsorg öka. Ett sätt att säkra kommande personal är att kommunen erbjuder de 
elever som tar studenten med godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet en 
provanställning, med möjlighet till anställning, inom den kommunala vård- och omsorgen. I 
början av februari var totalt 27 elever från Tomelilla kommun inskrivna på ett 
gymnasieprogram med inriktning på vård och omsorg. Det innebär att kommunen varje år 
skulle garantera ca nio ungdomar en provanställning när de tar studenten. Vi socialdemokrater 
menar att detta, i kombination med löftet om heltidstjänster, skulle vara ett sätt att öka 
attraktiviteten för ungdomar att vilja jobba med vård och omsorg. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att Tomelilla kommun erbjuder elever från vår kommun som tar studenten med 
godkända betyg vid vård- och omsorgsprogrammet garanteras provanställning i 
kommunens vård- och omsorgsverksamhet.

Socialdemokraterna i Tomelilla

Sara Anheden
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Sydöstra Skåne som cykeldestination

Cykeltrenden ökar i Sverige. Mellan september 2019 och motsvarande månad 2020 ökade 
försäljningen av cyklar med 30%. Enligt branschorganisationen rör det sig inte enbart om 
ändrade resvanor till följd av pandemin, intresset att cykla har varit en uppgående trend de 
senaste åren och reslängden ökar.

Bland cyklister anses sydöstra Skåne som ett av de bästa områdena i landet att cykla på. 
Små/mindre vägar och naturen utgör en svårslagen kombination för cykling. Samtidigt ökar 
även intresset för mountainbike. De senaste åren har tre banor byggts i området och det finns 
många naturområden som är attraktiva.

Med de förutsättningar som finns för cykling borde kommunerna i sydöstra Skåne dra nytta 
av den pågående cykeltrenden och arbeta med att utveckla området som cykeldestination och 
cykelturism. Förutom att det förbättra folkhälsan skulle det även förbättra miljön.

Socialdemokraterna yrkar därför

att Tomelilla kommun tar initiativ, att tillsammans med övriga kommuner i 
sydöstra Skåne, utveckla vår region som cykeldestination.

Socialdemokraterna i Tomelilla

Sara Anheden
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Interpellation ökat idrottande bland barn och unga 

 

Redan 2019 kom oroväckande rapporter om hur utbetalt aktivitetsstöd för ungdomar sjönk. Ett år 

senare drabbades vi av en världsomspännande pandemi som pågår än. Idrottsföreningar har på olika 

sätt fått anpassa sig efter nya förutsättningar och en del idrotter, inte minst de som bedrivs inomhus 

har tvingats ställa in sin träning. Vi vet sedan tidigare att många ungdomar hoppar av sina idrotter 

när de kommer upp i tonåren. Risken är stor att andelen avhoppare kommer bli än större nu. 

Idrottsledare oroade sig tidigt i pandemin för att ungdomarna ska hitta andra aktiviteter som tar 

intresset från idrottsaktiviteter och inte återvänder när träningen kan börja igen. 

 

Tomelilla kommun beslutade tidigt att föreningar får ansöka om aktivitetsstöd utifrån 2019 års 

underlag för att de inte ska tappa ekonomi, något som vi socialdemokrater står helt bakom. Risken är 

dock stor att många föreningar, när pandemin är över och deras träning kan bedrivas i normal 

utsträckning, har färre deltagare och därmed kommer få lägre bidrag för sina aktiviteter. Det är 

oroande för såväl föreningarnas överlevnad som kommande generationers folkhälsa. 

 

Forskning visar på ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och elevers resultat i skolan. Det borde 

därför finnas ett gemensamt intresse för kommunens skolor och idrottsföreningarna att fler 

ungdomar har en fysisk sysselsättning på sin fritid.  

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kultur- och fritidsnämndens 

ordförande 

 

- Vilka åtgärder kommer Tomelilla kommun vidta för att få fler ungdomar att söka sig till och 

stanna kvar inom föreningslivet och fysisk aktivitet? 

 

- Vilka insatser görs för att stärka folkhälsan hos kommunens ungdomar? 

 

- Vilken hjälp och stöd kan föreningar i Tomelilla kommun förväntas från kommunen för att 

klara sin verksamhet när pandemin är över? 

 

Socialdemokraterna i Tomelilla 

 

Sara Anheden 
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Dnr 214-6140-2021
 

 

    

Kontaktperson 

Förvaltningsjuridiska enheten
Marita Svensson
010-224 16 61 (09.00-12.00)
skane@lansstyrelsen.se

Tomelilla kommun 

kommun@tomelilla.se

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 
vx

 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane

Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig 
vigselförrättare 

Björn Ranelid har ansökt om att på nytt förordnas som borgerlig vigselförrättare inom främst 
Tomelilla kommun. Ansökan visar att han är fortsatt införstådd med vad uppdraget innebär.

Ansökan översänds för yttrande till kommunen, se bifogad fil. Länsstyrelsen önskar särskilt 
besked om hur kommunen bedömer behovet av vigselförrättare. 

Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen via e-post till skane@lansstyrelsen.se 
senast den 15 april 2021.

Vänligen ange diarienumret ovan i ert svar. 

Marita Svensson
Länsassessor 
Handlingen har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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From:                                 Mikael Holmberg
Sent:                                  Mon, 8 Mar 2021 04:45:24 +0000
To:                                      Johan Linander
Cc:                                      Claes Melin;Solveig Falk
Subject:                             Avsäger mig.

Hej, 

Har beslutat att härmed lämna alla mina politiska uppdrag.

Med vänliga hälsningar
Mikael Holmberg, MP

Mikael Holmberg
Förtroendevald
Kommunfullmäktige
E-post: mikael.holmberg@tomelilla.se
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From:                                 Ronny Cederholm
Sent:                                  Tue, 13 Apr 2021 20:37:34 +0200
To:                                      Johan Linander
Subject:                             Entledigande

Hej Johan!

Härmed ansökes om entledigande som suppleant i Överförmyndarnämnden per 2021-06-30.

Entledigandet beror på flyttning till Ystads kommun.

Med vänlig hälsning

Ronny Cederholm
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Jan Åke Troedsson


Styrelseordförande


- förvaltningsberättelse


Org.nr. 516406-0294


Å R S R E D O V I S N I N G


för


Kommunassurans Syd Försäkrings AB


Undertecknad styrelseledamot i Kommunassurans Syd Försäkrings AB intygar dels att denna kopia av 
årsredovisningen stämmer överens med originalet samt dels att resultat- och balansräkning fastställts på 
ordinarie årsstämma den 12 maj 2021. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till disposition av 
resultatet.


Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning
för räkenskapsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31
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Förvaltningsberättelse 2020


Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans Syd Försäkrings AB får härmed  avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.


Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under året varav ett tvådagars strategimöte samt 
två beslut per capsulam.


Uppgift som anges inom parantes är föregående års uppgift.


Bolagets bildande samt ägarna


Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.


Syftet med bolaget är:
- att garantera att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd,
- att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden samt
- att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.


Bolaget ägs av 69 (69) kommuner från olika delar av Sverige, med klart övervägande andel i 
Götaland. Ägarna har tillsammans satt in 72 568 kkr (72 568 kkr) i aktiekapital. Borgholms kommun 
har blivit delägare men aktiekapitalet (466 tkr) är vid årsskiftet ännu ej registrerat.


Ägarsamråd med representanter från de 69 delägarna hölls digitalt den 11 december. Bolaget 
informerade då om hittillsvarande utveckling och framtidsplaner. 


Verksamhetens omfattning


Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse (benämndes tidigare koncession) för att till 
sina ägare och deras kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper och klasser av 
skadeförsäkring.


- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e).
- Fartyg (klass 6).
- Allmän ansvarighet (klass 13).
- Annan förmögenhetsskada (klass 16).


Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även bedömas efter andra kriterier, som 
exempelvis minskad försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos ägarna.


Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 64 (58) kommuner samt 1 (2) bolag och 
kommunalförbund.  Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller deras hel- eller 
delägda bolag. Internupphandling enligt 3 kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar 
försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organisationer enbart försäkras efter att 
Kommunassurans vunnit en upphandling enligt annan upphandlingsform i LOU. Under 2020 har 63 
kommuner valt internupphandling och bolaget har totalt haft 65 försäkringskunder försäkringstagare, 
kommuner och bolag.
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Möjligheten för ägarkommunerna efter ändringen i LOU att internupphandla sin försäkring i 
Kommunassurans blev permanentad fr o m 2013. Kommunerna har fått attraktiva premieerbjudanden 
kopplat till ett premieåterbäringssystem som faller ut när kommunerna haft ett positivt skadeutfall.


De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget har återförsäkrats på den svenska och 
internationella återförsäkringsmarknaden.


Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har under året varit inriktat dels på 
informationsåtgärder gentemot kommunerna samt har det självkontrollprogram som har utvecklats i 
samarbete med vår riskkonsult fått ökad spridning börjat implementera.


Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång


Skadeutvecklingen har under året varit negativ, framför allt vad avser större egendomsskador. Sju 
egendomsskador där kostnaden bedöms överstiga bolagets självbehåll om 5 Mkr (den gräns där 
bolagets återförsäkrare träder in) har inträffat. Bolagets totala kostnader för egendomsskador har 
överskridit den totala gränsen om 25 Mkr som bolaget svarar för, s.k. stop-loss (den gräns som gäller 
när återförsäkrare träder in och betalar den överskjutande delen av egendomsskador). Trots 
skadeutfallet beräknas många av de kunder som har valt internupphandling och uppvisar en positiv 
skadesituation erhålla premieåterbäring. Premieåterbäringen uppgår till totalt 10,1 Mkr (7,6 Mkr).


Som alla försäkringsbolag är bolagets verksamhet volatil.  Efter relativt höga skadeutfall under åren 
2016 och 2017 och väsentligt bättre utfall under åren 2018 och 2019 har skadekostnaderna år 2020 
visat sig vara de högsta någonsin avseende egendomsskador. En väsentlig del av 
skadekostnadsökningen är dock relaterad till den stora volymökningen med högre premier under år 
2020.


Bolaget påverkades märkbart av covid-19 när den slog till och börsvärdet i slutet av mars 2020 på 
några dagar sjönk kraftigt. Trots att bolagets placeringspolicy medför att bolagets exponering mot 
aktiemarknaden är ytterst begränsad så påverkades bolaget. Huvuddelen av bolagets totala innehav 
består av värdepapper som skyddas av nominella värden som återfås vid förfallodatum såvida inga 
kredithändelser inträffar. Även dessa minskade kraftigt i värde, sett till dagsvärde. Under en kort 
period så uppgick värdetappet avseende dagsvärde till ca -55 Mkr. De nominella beloppen var vid det 
tillfället betydligt högre än det kortsiktiga värdetappet varför bolaget valde att hålla sig lugnt och 
invänta vändningen. Vändningen visade sig komma fortare än förväntat och det tillfälliga värdetappet 
var i slutet av året till stora delar återställt. Bolaget har dock i begränsad omfattning tvingats realisera 
förluster för att finansiera löpande verksamhet. 


Under året blev det klart att bolaget får ytterligare en delägare, Borgholms kommun, som från och 
med år 2021 är försäkad i bolaget.


I slutet av verksamhetsåret har det stått klart att antalet försäkrade kunder kommer att öka med två 
nya kommuner samtidigt som samtliga från 2020 stannar kvar. I paritet med detta ökar också 
omsättningen. Det är numera endast en handfull av bolagets ägarkommuner som valt att inte teckna 
sin försäkring i bolaget.


Årets resultat och skadeutfall


Årets resultat uppgår till 11 614 tkr (28 320 tkr) före dispositioner och skatt. Bolaget gör avsättning 
till säkerhetsreserven med -3 169 tkr (5 733 tkr). Efter skatt slutar resultatet på 6 565 tkr (26 722 tkr). 


Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 46 448 tkr (40 822 tkr). Skadekostnaderna för egen 
räkning uppgick till 27 269 tkr (23 735 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning ökar därmed med 
3,5 Mkr mellan åren. 


Under 2020 har bolagets finansiella placeringar sjunkit i värde med -3 033 tkr (10 573 tkr) och 
dessutom har förluster vid försäljningar realiserats med -4 139 tkr (1 727 tkr), dvs en total påverkan 
på resultatet med -7 172 tkr (12 300 tkr), detta som en konsekvens av covid-19.
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Ekonomisk ställning


Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god ekonomisk ställning. Under många år har 
betydande värden kunnat avsättas till säkerhetsreserven (obeskattade reserver) som kunnat användas 
för år som medfört större skador och sämre resultat. Både 2015 och 2016 hade bolaget negativt 
resultat och under 2017 inträffade så mycket egendomsskador att bolagets garanterade högstanivå, 
stop-loss, uppnåddes.                                                                                         
Konsolideringsgraden som består av konsolideringskapitalet (eget kapital +säkerhetsreserv-beräknad 
skatt) i förhållande till premieinkomst för egen räkning uppgår 2020 till 313 % (327 %). Under 2020 
hade bolaget så mycket skador och ett negativt finansresultat att nivån uppnåddes för stop-loss. Över 
tid har bolagets konsolideringsgrad ökat kraftigt,  från 182 % år 2009 vilket beror på fler 
delägare/mer aktiekapital och goda vinster. Främsta skälet till att konsolideringsgraden minskar under 
2020 är att premieinkomsten för egen räkning har ökat samtidigt som det endast skett marginell 
förändring av eget kapital o ch säkerhetsreserv.   


Under 2020 har bolagets återförsäkringar för egendom begränsat kostnaderna tack vare det skydd 
bolaget har genom sitt återförsäkringsprogram där flera större skador inträffat som 
återförsäkringsbolagen fått ersätta över 5 Mkr/skada men även att nivån för stop-loss (totalt över 25 
Mkr i egendomsskador) har uppnåtts. Med utgångspunkt från gjorda utbetalningar för 
egendomsskador samt reserver uppkomna under 2020 finns ersättning från återförsäkringsbolag med 
43,2 Mkr vilket är en historiskt hög ersättning för bolaget. Å andra sidan har bolaget aldrig haft så 
hög omsättning tidigare. 


Bolagets placeringsverksamhet har även under 2020 gett en god avkastning med 7,0 Mkr trots det 
låga ränteläget på marknaden. Emellertid har värderingen av bolagets tillgångar gått ned i värde under 
året. I slutet av mars 2020 då effekterna av covid-19 slog till mot hela finansmarknaden så minskade 
värdet av bolagets tillgångar med ca 25 % på endast en veckas tid. Därefter har värdet succesivt ökat 
under året och närmat sig det som fanns innan pandemins effekter visade sig på finansmarknaden. 
Den allra största delen av bolagets premier erhålls vid årsskiftet och placering i värdepapper görs 
strax därefter. Under det löpande året kan i det normala en viss utgallring göras av värdepapper när 
kapital behövs för att betala större utgiftsposter som större skador och återförsäkringspremier. Under 
våren 2020 sjönk värdet på samtliga innehav så att det var oundvikligt att under året kunna sälja 
värdepapper utan att realisera  förlust, detta trots att bolaget valde strategin att sitta lugnt med sina 
innehav och invänta den förväntade vändningen på marknaden. Vid bokslutstillfället är värdet av 
innehavet på samma nivå som de är inköpta för men att värdet sjunkit från föregående år. Den direkta 
avkastningen har under 2020 uppgått till  3,04 % (3,64 %). Tidigare år har de finansiella intäkterna 
kunnat finansiera stor del av bolagets administrativa verksamhet, det är med dagens räntenivåer inte 
längre möjligt. Även om markanden kan förändra värdet av innehavet på relativt kort tid har bolaget 
över den senaste 10-årsperioden en genomsnittlig avkastning på ca 5 Mkr/år.


Idag har bolaget en hög kapitalbas 135,6 Mkr (132,7 Mkr), att jämföras med nuvarande krav på 
solvensmarginal, 38,4 Mkr. Det är positivt med en hög kapitalbas sett till bolagets ambitioner att få 
fler försäkringstagare samt att värva fler delägare.


Risker i verksamheten


Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring för att begränsa bolagets risker. För 
egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr för enskild skada. Den totala skadekostnaden för 
egendomsskdor som ersätts av bolaget, aggregat, uppgick till 25 Mkr. För ansvarsskador var 
självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och maximerat till 5 Mkr per år vilket det varit sedan 2006. I 
ett särskilt program för Malmö stad uppgick totala risken till 1 Mkr. Sammanlagt begränsades 
bolagets totala risk till 31 Mkr (25+5+1) per år. Återförsäkring tecknades hos svenska och 
internationella återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt Lagen om offentlig upphandling, 
LOU.
 
Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapitalet har varit placerat i bank, kommun- och 
företagsobligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med bolagets placeringspolicy.


Bolagets risker finns utförligare beskrivet under "Tilläggsupplysningar".
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Verksamheten 2021


Premierna på försäkringsmarknaden generellt ökar kraftigt under år 2021, men bolaget har valt att 
även under år 2021 bibehålla samma premienivå som tidigare år. För kunder som internupphandlat 
sin försäkring enligt LOU 3 kap 11 § ligger premierna stilla, vilket är bolagets målsättning avsikten 
med den placeringstekniken. Som nämnts ovan ökar dock antalet försäkrade kommuner, vilket 
indikerar en hårdnande marknad. Att marknaden hårdnar uttrycks också av andra försäkringsföretag. 


För 2021 har Svalövs kommun återvänt som försäkringskund och har internupphandlat sin 
försäkring. Dessutom har Borgholms kommun blivit delägare och försäkrar från 2021.


De kommuner som inte har internupphandlat sin försäkring utan istället upphandlat via LOU kommer 
att erbjudas möjligheten. Från Kommunassurans sida rekommenderas ägarkommunerna att 
internupphandla, eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att bolaget erbjuder bättre 
villkor vid en internupphandling än vid en upphandling enligt annan upphandlingsform. 
Internupphandlande kommuner deltar även i bolagets premieåtebäringsprogram, vilket hittills gett 
internupphandlande kommer återbäring om totalt 48,0 Mkr. 


Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin fösäkring i bolaget idag, de får en förnyad 
kontakt med erbjudande om direktplacering.


Arbetet med att attrahera nya delägare inom upptagningsområdet kommer att fortgå, även om det är 
en relativt långsam process, så är vår ambition att årligen kunna komma till avslut med några 
kommuner.


Under 2020 har ett arbete inletts med att bereda delägarkommunerna ökade möjligheter att behålla 
mer egen risk och därmed premie i motsvarande mån. En ökad risktolerans kräver ett ökat 
ansvarstagande per kommun, vilket också medför att kommunernas möjlighet att själv behålla 
vinstmedel avseende den egna försäkringen ökar. Bolaget har i detta arbete sett närmare på den 
administrativa lösning som ett av de andra kommuncaptiven, Svenska Kommun Försäkrings AB, har. 
I detta arbete har även frågan om ökat samarbete med det andra kommuncaptivet diskuterats. 


Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete kommer att fortsätta genom 
utbildningar, seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning på området kommer att 
genomföras under 2021. Bolaget genomför numera en stor del av större möten med möjlighet till 
digitalt deltagande, t ex vad gäller seminarier, ägarsamråd och bolagsstämma.


Covid-19 har blivit ett reellt hot mot den globala tillväxten. Många länder har satt in 
stimulansåtgärder för att hindra en mer långtgående och djupare lågkonjunktur. Hopp finns att 
pandemin ska avta och kunna helt upphöra när vaccinationen av befolkningen har genomförts. Denna 
tidsplan har tvingats flyttas fram allt eftersom då tillgången på vaccin är begränsad. Nya mutationer 
av viruset kan förändra förutsättningarna på nytt och förlänga begränsningar i samhället där sektorer 
kan slås ut, arbetslösheten tilltaga och konjunkturen påverkas negativt. Även om det gått ett år med 
covid-19 och många åtgärder vidtagit så är fortfarande osäkerheten stor.  


På återförsäkringsmarknaden har priserna stigit kraftigt som följd av covid-19. Bolagen generellt tar 
tillfället att höja sina premier. Dessutom spelar bolagets dåliga skaderesultat roll för förhandlingen av 
2021 års återförsäkringspremier som höjdes med totalt ca 30 %.
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Medarbetare och ersättning


Bolaget har fyra anställda, varav två kvinnor (senior underwriter och administratör) samt två män 
(VD och ekonomichef/vice VD). 


Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Nuvarande VD:s lön avseende 
2020 avtalades i samband med anställningsprocessen.


Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda. 


Disposition av resultat


Förslag till disposition av bolagets resultat                                                                       2020


Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)


Från tidigare år balanserat                                                                                               34 665 351
Överkursfond                                                                                                             4 711 575
Årets resultat                                                                                                                   6 565 062
Summa                                                                                                                         45 941 988


Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:


att     i ny räkning balanseras 45 941 988 kr.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294


Femårsöversikt (kr)


Resultatet
2020 2019 2018 2017 2016


Premieinkomst för egen räkning, (f e r) 45 435 641 40 754 132 40 079 411 30 208 977 30 593 792
Premieintäkt f e r 46 448 419 40 822 404 39 843 887 30 094 100 29 509 035
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -23 379 3 552 898 -1 086 455 1 727 429 623 299
Försäkringsersättningar (skadeers) f e r -27 269 306 -23 734 806 -13 593 361 -26 073 292 -32 454 703
Driftkostnader f e r -9 451 169 -9 015 950 -9 011 218 -7 926 283 -6 946 835
Övriga intäkter/kostnader 1 432 269 0 0 0 0
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 11 136 834 11 624 546 16 152 853 -2 178 046 -9 269 204


Finansrörelsens resultat -148 146 19 724 194 -3 829 633 4 923 304 2 456 346
Övriga intäkter/kostnader 625 000 525 000 500 000 500 000 500 000
Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv -3 168 576 5 733 341 -6 862 364 0 6 500 000
Skatt -1 880 050 -7 331 850 -1 605 930 -640 500 0
Årets resultat 6 565 062 30 275 231 4 354 926 2 604 758 187 142


Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar 198 770 057 183 439 803 171 468 486 165 290 225 149 527 120
Försäkringstekniska avsättningar f e r -35 210 094 -34 445 029 -48 762 314 -59 894 189 -46 953 229
Konsolideringskapital *1) 142 153 674 133 417 627 111 081 773 96 791 991 90 785 400
Konsolideringsgrad 313% 327% 277% 320% 297%
Primärkapital 124 174 054 134 244 855 124 580 693 94 998 939 70 543 883
Minimikapitalkrav 39 418 320 38 807 727 36 654 050 36 043 550 36 500 500
Solvenskapitalkrav 43 181 320 34 193 725 42 407 245 57 743 556 36 922 988
Solvenskvot 288% 402% 297% 165% 188%


Nyckeltal
Skadeprocent 58,7% 58,1% 34,1% 86,6% 110,0%
Driftkostnadsprocent 20,3% 22,1% 22,6% 26,3% 23,5%
Totalkostnadsprocent 79,1% 80,2% 56,7% 113,0% 133,5%


Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor 3,04% 3,64% 3,07% 3,46% 1,53%
Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o -0,07% 9,40% -2,35% 3,46% 1,75%
orealiserad vinst


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


Definitioner


Premieintäkt  är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2020.


Konsolideringsgrad  är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.


Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.


Driftkostnadsprocent  är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.


Totalkostnadsprocent  är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.


Direktavkastning  är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.


För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av utbetalda försäkringsersättningar 


Premieinkomst  är den totala premien som inbetalats under 2020. Den kan också till delar avse 2021. I premieinkomst för egen räkning (f e r) har avdrag skett med 
kostnad för återförsäkring.
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R E S U L T A T R Ä K N I N G


Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2020 2019


Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Premieinkomst 1 76 852 132 61 938 225
Premier för avgiven återförsäkring -31 416 490 -21 184 093
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker 1 012 778 68 272


46 448 420 40 822 404


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 -23 379 3 552 898
-23 379 3 552 898


Övriga tekniska intäkter
Diverse intäkter 1 432 269 0


1 432 269 0


Utbetalda försäkringsersättningar 


Före avgiven återförsäkring -38 691 916 -58 811 814
Driftkostnader för skadereglering -3 587 131 -2 689 682
Återförsäkrares andel 21 955 579 23 535 479


Förändring i avsättning för oreglerade skador 


Före avgiven återförsäkring -30 317 841 37 788 617


Återförsäkrares andel 23 372 003 -23 557 406


-27 269 306 -23 734 806


Driftkostnader f e r 3 -9 451 169 -9 015 950
-9 451 169 -9 015 950


Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 136 835 11 624 546


Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2020 2019


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 136 835 11 624 546
Kapitalavkastning, intäkter 4 7 048 636 7 630 629
Realiserade vinster/förluster 4 -4 139 305 1 726 970
Kapitalavkastning, kostnader -47 672 -206 150
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 23 379 -3 552 898
Orealiserade vinster/förluster -3 033 185 10 572 745
Övriga intäkter och kostnader 625 000 525 000


Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 613 688 28 320 842


Bokslutsdispositioner


Förändring av säkerhetsreserv -3 168 576 5 733 341


Resultat före skatt 8 445 112 34 054 183


Skatter 5 -1 880 050 -7 331 850


Årets resultat 6 565 062 26 722 333
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R E S U L T A T A N A L Y S  (kronor) Företag och
Not fastighet 1)


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning, (f e r) RA 1 46 448 420
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -23 379
Försäkringsersättningar f e r RA 2 -27 269 306
Övriga intäkter/kostnader 1 432 269
Driftkostnader f e r -9 451 169


11 136 835


Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto RA 3 1 508 265
Återförsäkrares andel 3 595 407


5 103 672


Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 2 763 146
Avsättning för oreglerade skador -88 743 281


-85 980 135


Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 56 296 333


56 296 333
1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.


NOTER TILL RESULTATANALYSEN


Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premier för avgiven återförsäkring 76 852 132
Förändring i avsättning för ej intjänad premie -31 416 490


och kvardröjande risker 1 012 778
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring 46 448 420


Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring -38 691 916
Återförsäkrares andel 21 955 579
Skadereglering -3 587 131


-20 323 468
Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring
Före avgiven återförsäkring -30 317 841
Återförsäkrares andel 23 372 003


-6 945 838


Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring -27 269 306


Not RA 3 Avecklingsresultat


5 103 672


Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador 
som fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre skadekostnad än 
reserven för skadan förekommer. 
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B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31
Not


TILLGÅNGAR


Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 198 770 057 183 439 803


198 770 057 183 439 803


Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 42 046 333 13 506 335


42 046 333 13 506 335


Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 7 17 924 200 45 534 734
Fordringar avseende återförsäkring 14 250 000 8 600 000
Övriga fordringar 27 000 99 827
Skattefordringar 4 323 593 1 840 506


36 524 793 56 075 067


Andra tillgångar
Kassa och bank 57 424 281 37 373 517


57 424 281 37 373 517


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter 3 016 896 3 817 968


3 016 896 3 817 968


SUMMA TILLGÅNGAR 337 782 360 294 212 690
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B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31
Not


EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
2020-12-31 2019-12-31


Bundet eget kapital
Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr 72 568 000 72 568 000
Ej registrerat aktiekapital 466 391 0
Reservfond 688 688
Summa bundet eget kapital 73 035 079 72 568 688


Fritt eget kapital
Överkursfond 4 711 575 4 711 575
Balanserad vinst/förlust 34 665 351 7 943 018


Årets resultat 6 565 062 26 722 333
Summa fritt eget kapital 45 941 988 39 376 926


Summa eget kapital 118 977 067 111 945 614


Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv 29 713 599 26 545 023


29 713 599 26 545 023


Försäkringstekniska avsättningar före 
avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 8 2 763 146 3 775 924
Oreglerade skador 9 88 743 281 52 775 440


91 506 427 56 551 364


Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter 0 0
SkulderSkulder avseende direkt försäkring 0 0
Skulder avseende återförsäkring 0 0
Övriga skulder 10 19 926 573 12 959 613
Skatteskuld 7 528 355 7 355 675


27 454 928 20 315 288
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 70 130 339 78 855 401
70 130 339 78 855 401


SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 337 782 360 294 212 690
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Redogörelse över förändringar i eget kapital


Aktiekapital
Övrigt 


tillskjutet 
kapital


Summa


72 568 000 688 72 568 688


466 391 466 391
0


466 391 0 466 391


73 034 391 688 73 035 079


Överkurs-  fond
Balanserad 


vinst och 
årets resultat


Summa


4 711 575 34 665 351 39 376 926
6 565 062 6 565 062


4 711 575 41 230 413 45 941 988


0 0
0 0
0 0


0 0 0


4 711 575 41 230 413 45 941 988


Bundet eget kapital


Summa transaktioner med aktieägare


Ingående balans per 2020-01-01
Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission


Årets resultat


Summa resultat


Summa transaktioner med aktieägare


Utgående balans per 2020-12-31


Fritt eget kapital


Utgående balans per 2020-12-31


Transaktion med aktieägare


Transaktion med aktieägare


Transaktioner med aktieägare


Genomförd nyemission


Ingående balans per 2020-01-01


Utdelning
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Valuta


Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år.


Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig.


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR


Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga 
ekonomiska fördelar väntas av användandet.  


Finansiella tillgångar och skulder                                                                                                                                                                                 


ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR


Redovisningsprinciper


Värderingsprinciper
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet.


Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt med Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd FFFS 2008:26 o 2011:28, "lagbegränsad (IFRS) International Financial Reporting Standards". Bolaget tillämpar genom FFFS 2008:26 
att IFRS är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS 
2008:26.  Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.  
Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.


Bolagets funktionella valuta är svenska kronor , SEK, som även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i annan valuta. I de fall bolaget 
köper värdepapper utställda i annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget inte tar någon valutarisk.


Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt värde över totalresultat. 


Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen.


Andra finansiella skulder


Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat i förändringar i redovisningsprinciper. 
Bolaget har inte förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder. 


Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då följande krav är uppfyllda:
* tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, och


Klassificering


Bolagets principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets affärsmodell för 
förvaltningen av finansiella tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.


Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, 
transaktionskostnader direkt hänförliga till köpet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen.


Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde


* avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och ränta på det utestående                  
kapitalbeloppet.
Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaffningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa och Bank, Övriga fordringar.


Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde även enligt tidigare principer.


Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra räntebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde över resultaträkningen på grund av 
att de finansiella tillgångarna innehas i en affärsmodell där kriterier för kassaflöden inte uppfylls.


Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori.


Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
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Pensionskostnader


Derivatinstrument


Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på redan ingångna och 
fakturerade försäkringsavtal som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som 
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.


Premier och försäkringsersättningar


Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individuell bedömning av enskilda skadefall.


Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift till en separat juridisk enhet dit 
bolaget inte har några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder.


Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den innebär bl a att kommuner som har 
positivt skadeutfall kan få upp till 18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar aktuell periods premieinkomst för bolaget i 
resultaträkningen.


De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i enlighet med fastställda principer i bolagets försäkringstekniska riktlinjer. Bolaget har inte 
diskonterat sina skadereserver.


Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat.


Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för 
försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Premieinkomst 
redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. 
Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej intjänade premier. 


I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersättningsreserven ingår också beräkning av 
skador som har inträffat men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie.


Obeskattade reserver


Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 2015:23. Den tillämpade regeln för 
bolaget avser 0,5 X Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för oreglerade skador för egen räkning, vilket för 2020 totalt möjliggör en 
avsättning upp till 29,7 Mkr. 


Bolaget har inga derivatinstrument.


Försäkringstekniska avsättningar 
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardröjande risker  samt avsättning för oreglerade skador .


Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar för egen räkning efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats 
som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs till försäkringsrörelsens resultat utgöres av 
kapitalavkastning intäkter.


Utbetalada försäkringsersättningar


Kapital överförd från finansrörelse


Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer 
reserveringsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad 
metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken 
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.


Beräkning av verkligt värde


Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar 
som kan säljas) baseras på noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade marknadskurser som används för finansiella skulder är de faktiska 
säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget handlas på en aktiv eller observerbar marknad.


Borttagande av finansiella tillgångar och skulder


Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när samtliga förmåner och risker överförts till annan part alternativt när förpliktelser fullgjorts.
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Skatter


2020 2019
IBNR vid årets början, egendom 9 500 9 400
IBNR vid årets början, ansvar 8 000 8 700
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, egendom -5 400 -3 600
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, ansvar -3 200 -2 400
IBNR förändring under året, egendom 2 000 100
IBNR förändring under året, ansvar 500 -700
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, egendom -6 100 -1 800
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, ansvar 450 -800
Utgående IBNR för egen räkning 5 750 8 900


Allmänt om risker                                                                                                                                                                                                      


Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkringsgivare. Kommunassurans är 
exponerad för teckningsrisk, avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakliga riskerna 
i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och marknadsrisk.


RISKER


När skador inträffar registeras de och därefter görs en bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för respektive skada. Förutom 
reservsättning för de skador som är inträffade, gör bolaget avsättning för skador som är inträffade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not 
Reported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador som ännu inte är kända men kan ha 
inträffat.


Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräkningen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår vilket behandlas i huvuddrag nedan. 
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del av avsättningarna som avser 
inträffade men ej rapporterade skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets redovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgångar till verkligt värde.


Försäkringsrisk


Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden.  I 2020 års årsredovisning har aktuell skattesats, 21,4 %, tillämpats.


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


Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk  respektive reservsättningsrisk . Med teckningsrisk menas risken för förlust på grund av att otillräcklig 
premie har tagits ut av kund till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de 
försäkringstekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade med dessa skador. Olika 
skador hanteras på skilda sätt och ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan innebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från 
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera och bedömningen försvåras. 
Egendomsskador är däremot betydligt fler till antalet och har betydligt kortare regleringstider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändelser 
kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, genom skadegenomgångar av 
rapporterade skador som ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring.


Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges information om bolagets risker. 
Bolaget har även utsett ansvariga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och 
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen. 


Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker blir allt viktigare 
för ett företag och organisation. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan 
leda till skador och stora kostnader. Riskhanteringens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknippade med organisationen och dess 
verksamhet i både nutid och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och saklig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till 
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt de ersätts samt placering i 
värdepapper och hur de fördelas i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer som 
granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som interngranskare.
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2020 (kr) <2015 2016 2017 2018 2019 2020


Avsättning oreglerade skador IB 1 487 133 4 361 975 2 559 716 6 244 711 38 121 905 0 52 775 440
Förändring i avsättning med utbetald ersättning 0 0 0 -1 147 000 -18 779 698 0 -19 926 698


Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -397 200 -201 140 -87 800 -671 161 -1 459 578 0 -2 816 879


Förändring i avsättning -545 979 -154 712 -350 288 -2 601 587 -8 089 803 14 242 369 2 500 000


Nya avsättningar 0 0 0 0 -258 563 56 469 980 56 211 417


Summa förändring -943 179 -355 852 -438 088 -4 419 748 -28 587 642 70 712 349 35 967 840


Avsättning oreglerade skador UB 543 954 4 006 123 2 121 628 1 824 963 9 534 263 70 712 349 88 743 280


Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 0 10 131 380 979 248 10 995 707 0 22 106 335
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 -10 038 835 0 -3 467 500 0 -13 506 335


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


Förändring i fordran 0 0 -92 545 104 926 -6 014 040 0 -6 001 659


Nya fordringar 0 53 697 992 53 697 992


Summa förändringar 0 0 -10 131 380 104 926 -9 481 540 53 697 992 34 189 998


 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 0 1 084 174 1 514 167 53 697 992 56 296 333
Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 10 481 971 0 10 139 679 1 333 929 21 955 579
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 -10 481 971 0 353 331 0 -10 128 640
Utbetalda försäkringsersättningar -127 000 0 0 -704 131 -23 812 742 -14 767 371 -39 411 244
Förändring i avsättning 943 179 355 852 345 543 4 524 674 13 085 287 -60 387 844 -41 133 309


Avvecklingsresultat 816 179 355 852 345 543 3 820 543 -234 445 5 103 672


2019 (kr) <2014 2015 2016 2017 2018 2019


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Nya fordringar 10 995 512 10 995 512


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


 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 -100 10 131 380 979 248 10 995 512 22 106 040


Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 0 23 535 479 0 0 23 535 479
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 874 567
Utbetalda försäkringsersättningar -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 782 499
Förändring i avsättning 1 154 226 2 013 167 1 393 173 59 518 931 9 531 567 -38 293 135 35 317 929


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


Återförsäkringsrisk


Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot större skador och därigenom undanröja kraftiga svängningar i affärsresultatet mellan åren 
samt att täcka överskjutande risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med 
återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över 
ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar respektive egendom.


För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skadehändelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, aggregat, har varit 25 Mkr. 
För ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 5 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram 
för försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 1 Mkr. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår uppgick därmed till 31 Mkr.
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2020 2019


AAA 4 013 360 7 017 830


AA+ 5 218 400


AA- 15 216 480 16 741 900


A+ 18 644 873 19 272 111


A 0 5 065 500


A- 7 249 256 50 342 369 7 354 990 55 452 331


BBB+ 4 040 200 4 022 760


BBB 44 012 933 22 933 528


BBB- 38 557 290 86 610 423 54 720 129 81 676 417
BB+ 35 030 256 25 489 324
BB 24 212 009 59 242 265 20 821 730 46 311 054
Oratade 2 575 000 2 575 000 0 0


2020 2019
År Förfallostruktur Räntebindning Förfallostruktur Räntebindning
2019
2020 3 022 110 81 343 279
2021 116 986 002 5 085 491 5 085 491
2022 24 090 903 14 043 653 35 232 437 29 975 187
2023 44 761 916 28 060 360 61 191 062 38 851 872
2024 50 380 196 16 026 632 40 200 092 17 537 813
2025 60 608 612 9 381 480 26 812 285 4 022 760
2026- 18 928 430 14 271 930 11 896 325 6 623 400
Total 198 770 057 198 770 057 183 439 802 183 439 802


- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i värdepapper utgör huvuddelen


Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och skadereserv enligt 
återförsäkringsavtalet.


Finansiella risker


Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, vilka är klassificerade enligt 
tillgängliga för försäljning, innebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser som är 
noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiella instrument värderade inom nivå 1 och 
2.


Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. 
Premien för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med 
rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och egendom.


Återförsäkring och försäkringsrisk


Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av förutbetalda premier och 
avsättningar för oreglerade skulder, utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till likvida medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika 
värdepapper med en spridning i förfall, många av papprena är också likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad.


Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget ska placera i och vid utgången av 2020 var fördelningen enligt följande:


Är den risk en motpart orsakar bolaget genom at inte uppfylla sina åtaganden. Områden där bolaget är utsatt för risk gäller:


Kreditrisk


(kr)


Valutarisk
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bolaget har inga affärer i utländsk 
valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till svenska kronor i samband med köpet.


- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar och fordringar avseende återförsäkring


När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 35,2 Mkr (34,4 Mkr), kan av dessa 
skador beräknas utfalla med 51,3 Mkr (25,1 Mkr) inom ett år och ytterligare 13,8 Mkr (9,3 Mkr) efter två år. Generellt beräknas en längre 
handläggningstid för ansvarsskador än för egendomsskador.


Likviditetsrisk
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(tkr) Summa


198 770 198 770


78 544 78 544
57 424 57 424


135 968 198 770 334 738


(tkr) Summa


183 440 183 440


67 641 67 641
37 374 37 374


105 015 183 440 288 455


På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde i allt väsentligt överensstämma 
med bokfört värde.


Summa


31 december 2019


31 december 2020


Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar
Likvida medel


Likvida medel


Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde


Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde


Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde


Matchningsrisk


Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde


Summa


Tillgångar i balansräkningen


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


Koncentrationsrisk


Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ resultatutveckling vid ogynnsamma 
marknadsförhållanden eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms övriga koncentrationsrisker som låga främst genom den diversifiering 
som uppkommer genom bolagets placeringsinriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning vilket också innebär att risken för allt för stora 
enhandsengagemang hålls låg.


* Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt 
(dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
* Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).


Obliagationer och andra värdepapper
Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar


Tillgångar i balansräkningen


Obliagationer och andra värdepapper


Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansättning inte motsvarar skuldernas. Denna 
kan vara tillämplig i flera riskkategorier.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (belopp i tkr) 2020 2019


Not 1 Premieinkomst
Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2020.
Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2021.
Premieinkomst 86 988 69 501
Utbetald och reserverad premieåterbäring -10 135 -7 563
Summa premieinkomst 76 853 61 938


Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen


verksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.


Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga
summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på -0,07 % (9,40 %).
Ingående avsättning för oreglerade skador 52 775 87 964
Utgående avsättning för oreglerade skador 88 743 52 775


141 518 140 739


Genomsnittlig avsättning för året 70 759 70 370
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året -39 201 -32 585
Summa beräkningsunderlag 31 558 37 785
Avkastning -23 3 553


Not 3
Personalkostnader 5 512 5 136
Lokalkostnader 359 349
Styrelsekostnader 451 423
Revisionsarvoden 388 406
Övriga kostnader 2 741 2 665
Avskrivningar 0 37


9 451 9 016


Personal och löner


Ersättning för revision


Styrelsearvoden


Belopp tkr
0


82
100


27
27
24
24
18
19


Lars-Erik Rönnlund, suppleant 16


Riktlinjer


Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 373 tkr.


Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR


Bolaget har haft 4 (4) anställda, 2 (2) män och 2 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om


Catarina Willman, ledamot 


Övriga förmåner avser tjänstebil


Ann-Christin Walméus, suppleant 
Stefan Tengberg, suppleant


Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkrings-


Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 kvinnor) samt 3 ersättare (2 män och 1 kvinna). 


totalt 1 329 tkr (1 229 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med


vVD till 651 tkr (618 tkr). Därutöver finns inga pensions förpliktelser för bolaget.


752 tkr (724 tkr). Styrelsearvoden uppgår till till 337 tkr (285 tkr). Sociala avgifter och löneskatter uppgår till
 1 188 tkr (1 229 tkr) och pensions- försäkringspremier för VD och vVD till försäkringspremier för VD och


Driftkostnader


Kjell Rosenlöf, ledamot


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR


Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. 
Ingen rörlig ersättning förekommer.


Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig


Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något 
särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.


Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig


Anders Nählstedt, ledamot 


Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den 
totala ersättningen.


Jan-Åke Troedsson, ordförande 


Irene Robertsson, ledamot 
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Avgångsvederlag


Not 4 2020 2019
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm 7 001 7 424
Realiserad vinst/förlust vid försäljning -4 139 1 727
Orealiserad vinst/förlust verkligt värde -3 033 10 573


-171 19 724
Not 5


Årets skatt -1 846 -7 332


Resultat före skatt 8 445 34 054
Orealiserat resultat värdepapper - -
Underlag för beskattning 8 445 34 054
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 % -1 845 -7 288
Ej avdragsgilla kostnader -38 -44
Skatt på grund av ändrad taxering -35 -
Redovisad effektiv skatt -1 880 -7 332


Not 6 Placeringstillgångar 


Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde Nominellt Anskaffnings Verkligt 
Kommunobligationer 9 000 9 238 9 232 7 000 7 166 7 018
Företagsobligationer och räntebevis 156 106 157 212 158 830 136 747 137 082 141 051
Strukturerade produkter och fonder 31 700 32 369 30 708 34 100 34 769 35 371


196 806 198 819 198 770 177 847 179 017 183 440


Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring 2020 2019
Fakturerade ej betalda premier för 2021 17 924 45 535


Not 8 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker 2020 2019
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början 3 776 3 844
Förändring under året -1 013 -68
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut 2 763 3 776


Not 9 Avsättning för oreglerade skador
Inträffade och rapporterade skador vid årets början 52 775 69 864
Inträffade och rapporterade skador förändring under året 15 968 -34 589
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början 17 500 18 100
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året 2 500 -600
Utgående balans för oreglerade skador 88 743 52 775


Not 10 Övriga skulder
Leverantörsskulder 409 566
Övriga skulder 19 518 12 394


19 927 12 960


Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
68 934 77 392


Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 196 1 463
70 130 78 855


Not 12 Poster inom linjen
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder


Registerförda tillgångar
Aktier 286 8 611
Obligationer 40 173 29 354
Kassatillgångar 2 220 1 790
Övriga placeringar 1 763 1 708


Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga


Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från 
företagets sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 


Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets 
sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 


2020 2019


Kapitalavkastning, intäkter 


Fakturerade premier för 2021


Skatter 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294


Not 13 Vinstdisposition (kr)
Behandling av resultat


Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat 34 665 351
Överkursfond 4 711 575
Årets resultat 6 565 062
Att disponera 45 941 988


Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:


att     i ny räkning balanseras 45 941 988 kr.


den 25 mars 2021


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Jan Åke Troedsson Lars Niklasson Anders Bjärnehäll Anders Nählstedt
Ordförande vice ordförande


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Iréne Robertsson Kjell Rosenlöf Catarina Willman Anders Ramäng
Verkställande direktör


Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor


Vår granskningsrapport har lämnats den 26 mars 2021


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Per Lilja Sylve Qvillberg
Lekmannarevisor Lekannarevisor


Min revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2021


Sida 21 
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                    2021-03-2915:32:29
                    Carl Fogelberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet.
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                    Carl Fogelberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.
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3812124:
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Download verification:
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Till årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org.nr 516406-0294)


Granskningsrapport för 2020


Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s
(org.nr 516406-0294) verksamhet.


Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
aktieägaravtal, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas  uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna
kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål.


Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.


Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, 
Sölvesborg.


Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.


Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.


Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala 
befogenheter som gäller för bolaget.


Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning 
föreligger därmed inte.


Malmö 2021-03-29


Per Lilja, Malmö         Sylve  Qvillberg, Skurup
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer
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