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Dialoger och informationsärenden kommunstyrelsen
den 27 januari 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor
2. Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
- Regionplan för Skåne 2022-2040

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 19 januari 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 3

Dnr KS 2020/118

Informationsärende - Ordförandebeslut om förlängning
av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) beslutade den 16 december
2020, med stöd av kommunallagen 6 kap § 39, att tillsynsuppgifterna som
följer av förlängningen av lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen även fortsättningsvis ska skötas av Ystad-Österlenregionens
miljöförbund. Nästa sammanträde med kommunstyrelsen är först den 27
januari 2021 och därför kunde detta beslut inte avvaktas.
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med en skrivelse till
Tomelilla kommun om förlängningen av lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen gällde från början den 1 juli
till den 31 december 2020, men har nyligen förlängts till den 31 maj 2021.
Lagen innebär att kommunerna fortsatt har tillsynsansvaret och Tomelilla
kommun har möjlighet att genomföra tillsynen själv eller besluta att tillsynen
även fortsättningsvis ska skötas av miljöförbundet.
Tomelilla kommun ser inte det som ett alternativ att själv genomföra denna
tillsyn. Miljöförbundet har betydligt bättre möjligheter att klara av det
eftersom de har genomfört denna tillsyn under hösten.
Ekonomiska konsekvenser
Den del av statens riktade stöd som tillfaller Tomelilla kommun ska tillfalla
miljöförbundet.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 3 forts.
Barnperspektivet
För såväl barn som vuxna är det viktigt att tillsyn sker på aktuella
serveringsställen.
Miljöperspektivet
Frågan berör inte miljön nämnvärt.
Uppföljning
Lagen är tillfällig och ska gälla till den 31 maj 2021. Om inte lagen förlängs så
avslutas miljöförbundets uppdrag automatiskt vid denna tidpunkt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Ordförandebeslut angående förlängning av lag om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, handlingsid: Ks 2020.3919.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 4

Dnr KS 2020/234

Informationsärende - Verksamhetsplan 2021
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utifrån de av kommunstyrelsen beslutade målen, ks § 143/2020, har
kommunledningskontoret tagit fram en verksamhetsplan för 2021 som
beslutats av kommundirektör Britt-Marie Börjesson.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2021 Kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.46.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Verksamhetsplan
2021
Kommunledningskontoret

7

Verksamhetsplan 2021
Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-12-31 Organisation: Kommunledningskontoret

Innehåll
Vad är vårt uppdrag? ..........................................................................................................................2
Omvärldsbevakning............................................................................................................................3
Nulägesanalys ......................................................................................................................................6
Vad vill vi uppnå? ...............................................................................................................................7
Vad behöver vi göra?..........................................................................................................................8
Vad planerar vi för på längre sikt? .................................................................................................11

Verksamhetsplan 2021

8

1

Vad är vårt uppdrag?
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har det
operativa ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering, genomförande och uppföljning av
kommunens ekonomi och verksamheter. Direkt under kommunstyrelsen lyder den
kommunala verksamhetsorganisationen.
Kommunstyrelsen ansvarar för drift av de kommunala verksamheter som enligt lagstiftning
och detta reglemente lyder under kommunstyrelsen.

Verksamhetsplan 2021
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Omvärldsbevakning
Under vårvintern 2020 har världen drabbats av en omfattande pandemi, orsakad av ett
virus. En kris som drabbar hela samhället och ger långtgående effekter för många år
framöver. Hur Tomelilla kommun, dess näringsliv och invånare påverkas är något som
behöver beaktas i kommande verksamhetsplaner, både på övergripande nivå och på
enhetsnivå. Effekterna behöver analyseras och åtgärder behöver sättas in där behov finns.
Megatrender - drivkrafter som påverkar oss. De globala och övergripande förändringar
som påverkar all mänsklig aktivitet och som inte kan undvikas eller förändras genom lokala
beslut eller strategier.
Megatrender som påverkar och utmanar Tomelilla;


Globalisering



Demografi



Individualisering



Digitalisering



Klimat - Miljö



Geopolitiska förändringar



Urbanisering



Pandemier

Omvärldshändelse Betydelse

Effekt för oss

Tomelilla är
klimatsmart

Effekten för
kommunledningskontoret är att
kunna hantera de ekonomiska
konsekvenserna som blir följden av
klimatomställningsarbetet.
Exempelvis upphandling av nya
avtal med fokus på cirkulär
ekonomi, utbildning och
kommunikation kring kommunens
arbete med omställning samt
omvärldsbevakning av åtgärder och
aktiviteter.

Hanterar och minimerar
direkta effekter och risker till
följd av ett förändrat klimat.

Verksamhetsplan 2021
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Ställer om till cirkulär
ekonomi.
Undersöker och presenterar
nya och hållbara möjligheter
för branschutveckling och
företagande.
Är en del av och utvecklar
arbetet med Agenda 2030 och
de globala målen.
Tomelilla är
attraktivt

Agerar tillsammans med våra
grannkommuner för att
utnyttja våra gemensamma
resurser för
identitetsbyggande.

Kommunledningskontorets roll för
att öka attraktiviteten ligger i det
övergripande arbetet med säkerhetsoch trygghetsfrågor,
näringslivsfrågor, kommunikation
och samverkansarbetet med andra
aktörer såsom ex. SÖSK. Effekten
blir att KLK behöver säkerställa och
utveckla arbetet med de delarna som
krävs för ökad attraktivitet.

Arbetar för att vara en
attraktiv arbetsgivare.
Arbetar för att vara en
attraktiv bostadsort.
Erbjuder ett brett och
attraktivt utbud för boende,
företag och besökare.
Upprätthåller, utvecklar och
synliggör ett bra utbud inom
skola, vård och omsorg.
Tomelilla bygger
framtidens
samhälle

Förstärker och utvecklar den
fysiska infrastrukturen för
gång, cykel, väg och järnväg

Kommunledningskontoret ansvarar
för det övergripande långsiktiga
strategiska ansvaret för
samhällsutveckling och bevakar
politikens intresse i olika forum.
Den ekonomiska effekten för
utbyggnad av infrastrukturen ligger
på samhällsbyggnad.

Förstärker och upprätthåller
infrastruktur för digitalisering,
elförsörjning samt vatten- och
avlopp.

Verksamhetsplan 2021
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Tomelilla tar det
digitala språnget

Arbetar för en kultur, både
inom och utom
organisationen, där digitalt är
det naturliga

Kommunledningskontoret behöver
möta de behov och krav som
föreligger från andra verksamheter
avseende digitala möjligheter.
Upphandlingar och inköp av system
behöver samordnas för att kunna
interageras med varandra.

Ser till att varje strategiskt och
taktiskt beslut siktar på att
överbrygga klyftan mellan
analogt och digitalt
Tar särskild hänsyn till de
medborgare som riskerar att
hamna i underläge eller i en
utsatt situation i ett snabbt
digitaliserat samhälle.
Tomelilla är
innovativt och
lärande

Skapar ett bra
näringslivsklimat för
innovation, kreativitet och
entreprenörskap.

Med ett bra näringsklimat får
kommunen tillgång till kompetens
och strukturer som gynnar
utvecklingen framåt. Effekten blir
nyinflyttning av invånare samt
nyetablering av företag.

Är aktiva i nätverk och
strukturer för idéutbyte.
Verkar agilt för att i
samverkan leda det digitala
språnget.
Pandemi

En effekt av pandemin är
hemarbete där hänsyn behöver tas
till en god arbetsmiljö, ledning på
distans, psykisk ohälsa etc. Effekten
av mer hemarbete kan vara ökade
kostnader för att uppnå en god
arbetsmiljö hemma, att det ställs
högre krav på att säkerställa
sekretessen samt att nya rutiner
behöver utarbetas såsom exempelvis
signering av dokument digitalt
istället för manuellt. En annan
effekt av pandemin kan vara olika
typer av ökad frånvaro, vilket kan
medföra en ökad arbetsbelastning.

Verksamhetsplan 2021
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Nulägesanalys
Styrkor

Möjligheter

Erfarenheter och bred kompetens

Digitalisering

Vilja och ambition

Stort förtroende gör att vi kan påverka och
leda

Samlad funktion

Ökad samverkan med SÖSK och andra
kommuner

Självgående

Förändringsvilja
Tillitsbaserad styrning
Omställning med anledning av pandemin

Svagheter

Hot (risk)

Brist i samverkan

Kompetensförsörjning

Otydlighet i uppdrag, kan ge orimliga krav
och förväntningar

Otydliga uppdrag och krav kan ge
kvalitetsbrister

Sårbarhet vid frånvaro

Högt och snabbt förändringstryck

Starkt beroende av andras leverans

Hantering av ärende och dokument, andra
system än evolution används
Långvarig frånvaro och hög arbetsbelastning
på grund av pandemin

Verksamhetsplan 2021
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Vad vill vi uppnå?
Kommunledningskontoret ska vara tillgängliga, professionella och bidra till att uppnå
politiskt ställda mål så kostnadseffektivt som möjligt. Som stödfunktion till både den
politiska organisationen och till förvaltningen ska delaktighet, samverkan och stöd vara
viktiga komponenter för att bidra till kommunens utveckling och attraktivitet både som
arbetsgivare och plats.
Genom att vara professionella, trovärdiga och transparenta utarbetar vi rutiner och digitalt
stöd som underlättar för verksamheterna att bedriva sitt arbete på ett effektivt och
tillförlitligt sätt. Vi säkerställer kunskap genom kompetensutveckling och utbildningar till
hela förvaltningen och den politiska organisationen inom viktiga ansvarsområde som
kommunledningskontoret ansvarar för.

Verksamhetsplan 2021
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Vad behöver vi göra?
Hållbar utveckling
Aktivitet

Ansvarig

Slutdatum

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter.
Införande av molnväxel

Mikael Göransson

2021-12-31

Utbyggnad av fiber i Toarp

Helena Berlin

2021-12-31

Upphandling av digital votering

Johan Linander

2021-12-31

Införande av e-signering

Mikael Göransson

2021-12-31

Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen.
Nytt samverkansavtal med fackliga
organisationer

Johan Lexfors

2021-12-31

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

Britt-Marie Börjesson

2021-12-31

Implementering av ledningsplanen
för sydöstra Skånes
samarbetskommitté

Britt-Marie Börjesson

2021-12-31

Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är utgångspunkt
för alla beslut och åtgärder som rör barn.
Säkerställa kvaliteten gällande
barnrättsperspektivet i
tjänsteskrivelser

Johan Linander

2021-12-31

Ansvarig

Slutdatum

Delaktighet och egenmakt
Aktivitet

Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare.
Heltidsarbete som norm

Johan Lexfors

2021-12-31

Ta fram koncept för
arbetsgivarvarumärket

Johan Lexfors

2021-12-31

Invånare, näringsliv och besökare ska känna en hög servicegrad och gott
bemötande i kontakterna med Tomelilla kommun.
Genomföra medborgarundersökning Helena Berlin

2021-12-31

Satsning företagslots

Helena Berlin

2021-12-31

Genomföra utbildning i klarspråk

Katrin Högborn

2021-12-31

Verksamhetsplan 2021

15

8

Analys och handlingsplan utifrån
resultatet i
medborgarundersökningen

Helena Berlin

2021-12-31

Invånare ska uppleva att det är meningsfullt att engagera sig, påverka och deltaga
i kommunens utveckling.
Utveckla "Tomelillapanelen"

Helena Berlin

2021-12-31

Utveckla "Ungdomsrådet"

Helena Berlin

2021-12-31

Ansvarig

Slutdatum

Trygghet och hälsa
Aktivitet

Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras.
Antaget Livskvalitetsprogram

Helena Berlin

2021-12-31

Tomelilla upplevs som en trygg kommun.
Utveckla samarbete för ökad
trygghet med olika aktörer

Helena Berlin

2021-12-31

Ansvarig

Slutdatum

Verksamhetsmål
Aktivitet

Utveckla stödet till verksamheterna
Lansering av öppet intranät

Katrin Högborn

2021-12-31

Öka kvaliteten i tjänsterna till kunderna
Kommunkompassen Handlingsplan utifrån
resultatrapport

Britt-Marie Börjesson

2021-12-31

Kommunstyrelsen ges
Britt-Marie Börjesson
förvaltningsövergripande i uppdrag
att implementera trygghets- och
försköningsinsatser med fokus på
Tomelilla tätort, 0,8 mnkr, uppdraget
rapporteras i TB2 till
kommunstyrelsen.

2021-12-31

Stödet till Ungdomsrådet hanteras
Helena Berlin
inom förvaltningen och finns med
som ramförstärkning med 0,2 mnkr.

2021-12-31

Invånare, föreningsliv och näringsliv Britt-Marie Börjesson
kan under året söka medel i linje
med att förstärka kommunens

2021-12-31

Särskilda budgetsatsningar

Verksamhetsplan 2021
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vision, Visionsmedel - vilka kommer
att finansieras inom kommunens
buffertmedel.
Arbetsgivarvarumärke
Utsikt Tomelilla

Johan Lexfors

2021-12-31

Verksamhetsplan 2021
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Vad planerar vi för på längre sikt?
Enligt den politiska inriktningen för mandatperioden ska förvaltningen inrikta sig på;


Utveckling av kommun och centralort



Från åker till matbord - platsvarumärket



Rehabilitering och integritet



Kompetensförsörjning och konkurrenskraft

Utöver detta ska kommunledningskontoret även inrikta det långsiktiga arbetet på att;


Fördjupa samarbete med andra kommuner



Arbeta för att uppnå visionens anda

Verksamhetsplan 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 5

Dnr KS 2021/9

Internbudget år 2021 för kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar fastställa internbudget 2021 för kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens arbetsutskott, handlingsid: Ks 2021.40, samt för
kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.41.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens internbudget ska fastställas senast den 31 januari 2021
och består av politisk verksamhet samt kommunledningskontorets
verksamheter.
Kommunstyrelsen (ram 2 504 tkr)
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ram 80 tkr)
Kommunledningskontoret (ram 68 588 tkr)
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.
Uppföljning

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker varje tertial.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 5 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa internbudget 2021 för
kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks
2021.39.
Förslag till internbudget 2021, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott, handlingsid: Ks 2021.40.
Förslag till internbudget 2021, kommunledningskontoret, handlingsid: Ks
2021.41.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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FÖRSLAG TILL INTERNBUDGET 2021 - KS, KSAU
KS
Arvoden
Resor, traktamenten, arvoden övriga
Sammanträden, förlorad arb.inkomst
Övrigt

Budget 2020 (tkr)
Budget 2021 (tkr) Kommentar
1 420
1 465
470
475
440
450
113
114
2 443
2 504

Beslutad ram från KF

KSAU
Sammanträden, Arvoden förlorad arb.inkomst
Övrigt

%
59%
19%
18%
4%

2 504

Budget (tkr)
67
9
76

Beslutad ram från KF

Kommentar
70
10
80

%
88%
12%

80

Bilaga 1
Sida 1(1)
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FÖRSLAG TILL INTERNBUDGET 2021 - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Avdelning - Ansvar
Kommunchef

Budget 2020 (tkr)
Budget 2021 (tkr) Anslag
7 315
8 500 Personal
Gemensamma kostnader
Medlemsavgifter/Övrigt

%
Kommentar
20%
48% Löneadm/Hyra/gem kostnader/utveckling
32% SKL, SÖSK, särskilda satsningar

Kansli

4 809

5 000 Personal
Gemensamma kostnader
Övrigt

87%
11% It-licenser, prenumerationer
2%

Personal

4 524

4 700 Personal
Gemensamma kostnader
Övrigt

67%
32% Friskvård/Företagshälsovård/utbildning
1%

Bemanning

3 295

3 550 Personal
Gemensamma kostnader
Övrigt

84%
15% It-licenser
1%

Ekonomi

9 625

10 000 Personal
Gemensamma kostnader
Övrigt

Kommunikation

3 722

3 815 Personal
Gemensamma kostnader
Övrigt

79%
20% It-licener
1%

Utveckling

4 853

4 975 Personal
Gemensamma kostnader
Övrigt

50%
5%
45% Avskrivningar, konsulttjänster

51%
46% IT licencer, konsulttjänster
3% Utbildning, info, leasing mm

%

Tomelilla Direkt

4 989

5 350 Personal
Gemensamma kostnader
Övrigt

73%
24% IT-licenser, porto
3% Konsulttjänster

IT

9 544

9 807 Personal
Gemensamma kostnader

52%
45% IT-licenser

22

Bilaga 1
Sida 1(2)

Övrigt
Säkerhetssamordnare

Räddningstjänst

Miljöförbundet

247

10 627

10 893 Köp av tjänst

1 700

1 743 Köp av tjänst

65 250
Budgetram från KF beslut

255 Personal
Gemensamma kostnader

3% Konsulttjänster
62%
38% Riskkostnader, konsulttjänster
SÖRF

Miljöverksamhet inkl alkoholtillsyn

68 588
68 588

Bilaga 1
Sida 2(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 6

Dnr KS 2021/7

Beslutsattestanter kommunstyrelsens
verksamhetsområde 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för
år 2021, handlingsid: Ks 2021.44, samt delegerar till kommundirektören att
vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Ärendebeskrivning

I enlighet med gällande attestreglemente ska styrelsen och nämnder årligen
fatta beslut om beslutsattestanter samt deras respektive beloppsgränser.
Ekonomiska konsekvenser

Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och
därmed minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar.
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

I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i
internkontrollplanen för verksamhetsåret.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för
år 2021, handlingsid: Ks 2021.xxx, samt delegerar till kommundirektören att
vid förändringar under året utse nya beslutsattestanter.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 6 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks
2021.43.
Attestförteckning – kommunstyrelsen 2021, handlingsid: Ks 2021.44.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Förslag till attestförteckning - kommunstyrelsen år 2021
Ansvar Befattning
0300 Kommundirektör
2010 Kommundirektör
2020 Säkerhetssamordnare
2050 Kommunikationschef
2060 HR-chef
2061 Chef bemanningsenheten
2080 Utvecklingschef
2081 Enhetschef Tomelilla Direkt
2120 Kanslichef
2130 Ekonomichef
2170 IT-chef

Nuvarande
Britt-Marie Börjesson
Britt-Marie Börjesson
Helena Berlin
Katrin Högborn
Johan Lexfors
Angelica Michanek
Helena Berlin
Pamela Lindqvist
Johan Linander
Elisabeth Wahlström
Mikael Göransson

Ersättande befattning
Kanslichef
Tf. kommundirektör
Kommundirektör
Utvecklingschef
Kommundirektör
HR chef
Kommunikationschef
Utvecklingschef
Kommunsekreterare
Verksamhets- o kvalitetsledare
IT samordnare

Kommundirektör och ekonomichef har obegränsad rätt att attestera samtliga fakturor.

Basbelopp 2021 är fastställt till 47 600kr
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5

2 bb
5 bb
10 bb
50 bb
100 bb

95 200 kr
238 000 kr
476 000 kr
2 380 000 kr
4 760 000 kr
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Nuvarande
Johan Linander
Johan Holmqvist
Britt-Marie Börjesson
Helena Berlin
Britt-Marie Börjesson
Johan Lexfors
Katrin Högborn
Helena Berlin
Thomas Lindberg
Madeleine Dexe Andersson
Anders Nordin

Nivå
1
4
2
3
3
3
4
3
3
4
4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 8

Dnr KS 2020/217

Intern kontrollplan 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd riskanalys anta intern
kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen, handlingsid: Ks 2021.48, med
ändringen att risk 13 från riskanalysen tas med i internkontrollplanen.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har genomfört en riskanalys av kommunstyrelsens
verksamheter och utifrån denna analys tagit fram ett förslag på intern
kontrollplan 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Vid utförande av kontrollmoment i enlighet med den interna kontrollplanen
kan resultatet leda till ekonomiska konsekvenser. En god och välfungerande
intern kontroll motverkar negativa ekonomiska händelser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning av det interna kontrollarbetet sker löpande under året och
avrapporteras i tertialuppföljning 1 och 2 samt i årsredovisningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar utifrån genomförd
riskanalys anta intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 8 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson,
handlingsid: Ks 2021.47.
Kommunstyrelsen internkontrollplan 2021, handlingsid: Ks 2021.48.
Kommunstyrelsen riskanalys 2021, handlingsid: Ks 2021.49.

Förslag till beslut under sammanträdet

Sara Anheden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att risk
13 i riskanalysen ska tas med i internkontrollplanen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Internkontrollplan 2021
Verksamhet: Kommunledningskontoret

5

7

13

20

Risk
Att en negativ händelse inträffar

Riskvärde

Riskid

Risk för att debiterade avgifter inte
följer beslutade taxor eller avtal på
grund av brister i rutinerna vilket
kan leda till förlorade intäkter, att
förtroende för kommunen skadas
samt ökad administration när
rättelser måste ställas ut.
Risk för att attest inte sker i enlighet
med attestreglementet på grund av
att uppdatering kring förändrade
attestförhållande inte görs vilket
kan leda till förtroendeskada och
ekonomiska skada för kommunen.

6

Risk att inköp görs hos ej avtalade
leverantörer på grund av bristande
kunskap vilket kan leda till upphandlingsskadeavgift, högre
inköpspriser, bristande förtroende
från leverantörerna etc.
Risk för att invånare/ företag inte
förstår beslut i myndighetsutövningen på grund av för
komplicerat språk vilket kan leda till
desinformation och förtroendeskada.

9

9

9

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Omfattning/
avgränsning

Vad ska granskas?

Hur ska
granskningen
utföras?

Hur ska urvalet ske?

GRANSKNING
Kontrollera att
debiterade avgifter stämmer
överens med
tagna taxor och
avtal.
GRANSKNING
Kontrollera att
beslutsattest
skett av rätt
person mot
attestreglemente.
GRANSKNING
Kontroll att
stickprov görs
hos avtalade
leverantörer

Stickprov ur
kundreskontran.

Två månader
granskas. Mars och
augusti. 40 kundfakturor granskas
vardera månad.

Stickprov ur
leverantörsreskontran.

Stickprov ur
leverantörsreskontran

GRANSKNING
Kontroll om
personal har
certifiering i
klarspråk.

Kontroll att
certifieringsbevis finns

(Ange tydligt om det
är ett kontrollmoment eller en
direktåtgärd.)
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Ansvarig

Rapporteras
till

Rapporteringstidpunkt

Till vem ska
granskningen
rapporteras?

När ska granskningen
rapporteras?

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Juni och oktober
2021

Två månader
granskas. Mars och
augusti. 40
leverantörsfakturor
granskas vardera
månad.

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Juni och oktober
2021

Samtliga leverantörsfakturor avseende
mars och augusti
månad, överstigande
50 tkr, ska
kontrolleras.
Kontroll av den
personal som valts ut
för klarspråksutbildning

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Juni och oktober
2021

Kommunikationschef

Kommunstyrelsen

Oktober 2021

för
genomförandet
av granskningen

21

22

23

26

31

42

Risk för efterforskning av källa vid
mediakontakter på grund av
bristande kunskap vilket kan leda
till legala påföljder.
Risk för motstridig kommunikation i
kommunens olika sociala mediekanaler på grund av bristande
kunskap vilket kan leda till att
informationen inte når fram eller tas
emot.
Risk för olämplig eller olaglig
kommunikation i kommunens olika
sociala mediekanaler vilket kan
leda till förtroendeskada,
desinformation och legala påföljder.
Risk att kund/invånare/
näringsidkare inte får återkoppling
alternativt kontakt med rätt person
inom skälig tid på grund av att överlämning inte fungerat tillfredsställande, vilket kan leda till att
ärenden inte blir behandlade.
Risk att tjänstemän och verksamheter inte följer anvisningar för
diarieföring på grund av bristande
kunskap vilket kan leda till att
handlingar inte upprättas eller
diarieförs.
Risk för ej högre sysselsättningsgrad på grund av ovilja, obalans
mellan arbete och fritid, psykisk
ohälsa etc. vilket kan leda till
kompetensförsörjningsproblem och
sämre ekonomi för medarbetaren
på kort och lång sikt.

8

GRANSKNING
Kontroll om alla
chefer har
kunskap.
GRANSKNING
Kontroll om
intern
utbildningsinsats
ägt rum.

Frågeställning
till linjeorganisationen

Samtliga chefer

Kommunikationschef

Kommunstyrelsen

Oktober 2021

Intervju av
ansvarig
kommunikatör

Stickprov bland de
sociala
mediekontona

Kommunikationschef

Kommunstyrelsen

Oktober 2021

GRANSKNING
Kontroll om
intern
utbildningsinsats
ägt rum.
GRANSKNING
Uppföljning att
rutin för synpunkter och
klagomål följs.

Intervju av
ansvarig
kommunikatör

Stickprov bland de
sociala
mediekontona

Kommunikationschef

Kommunstyrelsen

Oktober 2021

Granskning av
inkomna
synpunkter och
klagomål.

Inkomna klagomål
och synpunkter
under februari, juni
och oktober.

Utvecklingschef

Kommunstyrelsen

Juni och oktober
2021

12

GRANSKNING
Kontroll att
inkomna
handlingar
diarieförs.

Stickprovskontroll

Tio tjänstemän
kontrolleras under en
vecka.

Kanslichef

Kommunstyrelsen

Juni 2021

8

GRANSKNING
Kontroll av
sysselsättningsgrad och sjuktal.

Hämtning av
data från
Personec P

Data tas ut per siste
augusti för hela
kommunen
respektive för
kommunledningskontoret.

HR-chef

Kommunstyrelsen

Oktober 2021

6

9

9

30

43

Risk för sämre arbetsmiljö för
kommunens medarbetare på grund
av distansarbete med anledning av
pandemin vilket kan leda till ökad
ohälsa samt ökade kostnader för
anpassning av arbetsmiljön
hemma.

9

GRANSKNING
Kontroll av
omfattningen av
distansarbete
samt upplevelsen av
arbetsmiljön
hemma.

Enkät

51

Risk för felaktiga behörigheter i ITsystem på grund av att personer
inom kommunförvaltningen byter
befattning vilket kan leda till
sekretessbrott och andra överträdelser av befogenheter.

6

GRANSKNING
Kontroll av
behörigheter i
IT-system.

Stickprovskontroll

31

Samtliga medarbetare på
kommunledningskontoret får besvara
en enkät med frågor
gällande omfattningen av distansarbete samt om
arbetsmiljön upplevs
som tillräcklig.
20 användare som
bytt befattning under
2021 kontrolleras att
behörigheten är
korrekt.

HR-chef

Kommunstyrelsen

Oktober 2021

Digitaliseringschef

Kommunstyrelsen

Oktober 2021

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

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

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

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

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

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

Ansvarig
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs.

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

Rapporteringstidpunkt
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.
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Riskanalys 2021
Risk
Att en negativ händelse inträffar.
Formulera risken enligt följande:
Risk att … (händelse) inträffar på grund av …
(orsak), vilket leder till … (konsekvens).

Riskvärde

Riskkategori

Konsekvens

Riskid

Sannolikhet

Verksamhet: Kommunledningskontoret
Vidare hantering Ansvarig

Kommentar

Hur hanterar vi risken?
Är den:

Varför bedöms risken
vara acceptabel,
befintliga
åtgärder/inbyggda
kontroller vara
tillräckliga, vara föremål
för granskning eller
direktåtgärder.

- Acceptabel
- Befintliga åtgärder/ inbyggda kontroller
bedöms räcka
- Granskning
- Direktåtgärder

1

Finansiell
Redovisning

Risk att fel vid integration av
faktureringsfiler och utbetalningsfiler
inträffar på grund av för svaga inbyggda
kontroller vilket leder till förlorade
intäkter/påminnelseavgifter.

3

2

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

2

Finansiell
Legal

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

1

3

3

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

3

Finansiell
Förtroende

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

3

2

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

4

Redovisning
Förtroende

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

2

3

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

33

Kontroll sker bl.a.
genom automatisk
e-post och
regelbundna
manuella
avstämningar.
Sannolikheten för
att risken inträffar
bedöms låg och
befintliga rutiner
tillräckliga.
Tydlig rutin finns
där bevakning
förstärkts i
samband med
uppstarten av
gemensam
administration.
Det finns väl
inarbetade rutiner
samt kontroll sker
vid ekonomisk
uppföljning
gällande prognossäkerhet.

Till
intern
kontrollplan

Nej

Nej

Nej

Nej

5

Finansiell
Redovisning
Förtroende

Risk för att debiterade avgifter inte följer
beslutade taxor eller avtal på grund av
brister i rutinerna vilket kan leda till
förlorade intäkter, att förtroende för
kommunen skadas samt ökad
administration när rättelser måste
ställas ut.

2

3

6

Granskning

Ekonomichef

6

Finansiell
Redovisning
Förtroende

Risk för att kommunens hantering och
redovisning av mervärdesskatt är
felaktig på grund av att
momslagstiftningen är komplicerad
vilket kan leda till skattetillägg och
förtroendeskada för kommunen.

2

3

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

7

Finansiell

3

3

9

Granskning

Ekonomichef

8

Verksamhet
Finansiell
Förtroende
Redovisning
Legal
IT-baserad
Regelverk
Omvärld

Risk för att attest inte sker i enlighet
med attestreglementet på grund av att
uppdatering kring förändrade
attestförhållande inte görs vilket kan
leda till förtroendeskada och
ekonomiska skada för kommunen.
Risk för bristande hantering av
riskanalys och internkontroll.

1

3

3

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

34

Viktigt att
säkerställa att
fakturering sker i
rätt tid och utifrån
rätt taxor och avtal
varför en
granskning föreslås
för att säkerställa
att så är fallet.
Sannolikheten för
att momshanteringen är
felaktigt är liten då
kommunen har bra
rutiner och system
för det.
Det bedöms finnas
ett behov av att
kontrollera att attest
skett av rätt person.

Ja

Ett omfattande
utvecklingsarbete
utfördes 2020 där
bland annat riktade
utbildningsinsatser,
gemensamma
mallar, ett nytt
reglemente samt en
handbok tagits
fram.

Nej

Nej

Ja

9

Verksamhet

Risk för att verksamheten inte jobbar
mot fastställda mål och att resurser inte
fördelas optimalt på grund av att målen
inte är kända hos medarbetarna, att det
finns oklarheter i organisationen eller att
rutiner inte fungerar vilket kan leda till
en väsentlig påverkan på
verksamheten.

2

3

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

10

Legal

Risk för att verksamheten inte hinner
anpassas vid lagändring på grund av
omfattande systemanpassning och
personalkrävande resurser vilket kan
leda till förtroendeskada och kostnader
för kommunen.

2

2

4

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

11

Verksamhet
Finansiell
Förtroende
IT
Redovisning

Risk att data kan förloras och att
arbetsuppgifter utförs med fördröjning
på grund av införande av nytt
ekonomisystem vilket kan leda till sämre
stöd till verksamheterna och hög
arbetsbelastning.

3

2

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

35

Det senaste året
har arbete utförts
gällande att
säkerställa
kvaliteteten av
budgetprocessen
och tertialuppföljningar. Alla
verksamheter
arbetar numera
aktivt med
verksamhetsplaner.
Dessa insatser
anses tillräckliga.
Omvärldsbevakningen är god
och fångar upp
lagändringar som
påverkar
verksamheten. När
system upphandlas
ställs ofta krav på
att uppdateringar
utifrån ändrad
lagstiftning ska
ingå, varför ingen
granskning anses
behövas.
En
projektorganisation
med kompetenta
resurser tillsätts
inför
implementering av
nytt
ekonomisystem.

Nej

Nej

Nej

12

Finansiell
Förtroende

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

4

2

8

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

13

Finansiell
Förtroende

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

3

3

9

Granskning

Ekonomichef

14

Förtroende

2

2

4

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

15

Finansiell
Förtroende

2

2

4

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

16

Finansiell
Förtroende

Risk att kommunen får in få eller inga
anbud på grund av att kontroll av
efterlevnad av avtalen inte görs vilket
leder till att det öppnar upp en möjlighet
för leverantörer som inte uppfyller
skallkraven att lämna in anbud vilket ger
bristande konkurrensutsättning.
Risk att gränsen för direktupphandling
överstigs på grund av bristande rutiner
för uppföljning av direktupphandlingsgränsen vilket kan leda till upphandlingsskadeavgift, högre inköpspriser etc.
Risk att förfrågningsunderlaget vid
upphandlingar inte är korrekt på grund
av otillräcklig eller felaktig utformning
vilket kan leda till för få anbudsgivare
och/eller felaktiga anbud.

2

2

4

Acceptabel

Ekonomichef

36

Det sker
regelbundna
utbildningsinsatser
för behöriga
beställare där
stödet till
användarna har
förstärkts i samband med
uppstarten av
gemensam
administration.
Processen
granskades 2020
men ny granskning
föreslås för att få en
bild av om
informationsinsatserna som
satts in är
tillräckliga.
Utvecklingsarbete
har skett gällande
uppföljningsmallar
och påminnelser i
Tendsign, vilket
medför en lägre
risk.
De rutiner som
finns idag anses
tillräckliga.

Nej

Granskning
utfördes 2020 där
resultatet visade att
förfrågningsunderlaget är
tillräckligt.

Nej

Ja

Nej

Nej

17

Förtroende
Finansiell

Risk för att tecknade avtal inte sägs upp
i tid, omförhandlas eller förlängs på
grund av otydlig ansvarsfördelning
och/eller att avtalen inte är kända vilket
kan leda till förtroendeskada och
ekonomisk skada.

2

2

4

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

18

Finansiell

3

2

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Ekonomichef

19

Omvärld
Verksamhet

2

3

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

20

Omvärld

Risk att upphandlingar inte påbörjas i tid
på grund av otydlig arbetsfördelning
och/ eller arbetsbelastning hos
verksamheterna vilket kan leda till
otillåten direktupphandling med
upphandlingsskadeavgift.
Risk för att interna och externa
webbplatsen går ner på grund av
sabotage eller tekniska problem vilket
kan leda till sämre service/brist på
samhällsviktig information till invånare,
besökare och näringsidkare.
Risk för att invånare/företag inte förstår
beslut i myndighetsutövningen på grund
av för komplicerat språk vilket kan leda
till desinformation och förtroendeskada.

3

3

9

21

Legal

Risk för efterforskning av källa vid
mediakontakter på grund av bristande
kunskap vilket kan leda till legala
påföljder.

2

4

22

Omvärld

Risk för motstridig kommunikation i
kommunens olika sociala mediekanaler
på grund av bristande kunskap vilket
kan leda till att informationen inte når
fram eller tas emot.

3

2

37

Genomgång av nya
avtal i Evolution
utförs månadsvis
där dessa nya avtal
läggs in i TendSign
med påminnelse
som skickas till
avtalsägaren i god
tid innan
avtalstidens slut,
varför rutinerna
anses tillräckliga.
Kostnaderna
gällande
upphandlingsskadeavgifter
bedöms vara låga.

Nej

Kommunikationschef

Det finns befintliga
väl inarbetade
rutiner sedan
tidigare.

Nej

Granskning

Kommunikationschef

Ja

8

Granskning

Kommunikationschef

6

Granskning

Kommunikationschef

Kompetensbrist i
klarspråk befaras
föreligga varför en
granskning
föreslås.
Det finns ett oklart
kunskapsläge i
organisationen,
varför en
granskning
föreslås.
Medvetandehöjande insatser
behövs, varför en
granskning
föreslås.

Nej

Ja

Ja

23

Legal
Förtroende

Risk för olämplig eller olaglig
kommunikation i kommunens olika
sociala mediekanaler vilket kan leda till
förtroendeskada, desinformation och
legala påföljder.
Risk att projektrapportering inte kan ske
inom utsatt tid på grund av personalbortfall kopplat till både ekonomisk
redovisning samt projektledning vilket
kan leda till att aktiviteter inte blir utförda
samt ekonomiskt bortfall.

3

3

9

Granskning

Kommunikationschef

24

Finansiell

2

3

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Utvecklingschef

25

Omvärld
Verksamhet

Risk finns för minskade
personalresurser på grund av hög
frånvaro med anledning av pandemin
vilket kan leda till att ordinarie
arbetsuppgifter får åsidosättas och
skjutas framåt på grund av pandemin
vilket därmed kan leda till att leverans
av arbetsuppgifter inte kan säkerställas.

3

2

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Utvecklingschef

26

Förtroende

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

3

3

9

Granskning

Utvecklingschef

38

Medvetandehöjande insatser
behövs, varför en
granskning
föreslås.
Rutiner för
uppföljning av
projektlista bedöms
vara tillräckliga för
att säkerställa
risken. Aktuell
projektlista ska vara
en kontrollpunkt på
APT.
Bedömningen är att
verksamheten kan
fortlöpa trots
minskad närvaro.
Täta uppföljningsmöten säkerställer
att verksamheten
kan fortgå som
vanligt.
Det kan finnas risk
för att kund/
invånare/
näringsidkare inte
får återkoppling
inom skälig tid,
varför en
granskning
föreslås. Processen
fanns med i intern
kontrollplan 2020
men kunde inte
kontrolleras då
ärendehanteringssystemet inte var
på plats, varför
granskningen
föreslås 2021.

Ja

Nej

Nej

Ja

27

Verksamhet

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

3

3

9

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Enhetschef
Tomelilla
direkt

28

Regelverk
Förtroende

3

3

9

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Enhetschef
Tomelilla
direkt

29

Regelverk
Förtroende

Risk att allmän handling inte kan lämnas
ut alternativt lämnas ut för sent på grund
av okunskap kring regelverk vilket kan
leda till att vi inte uppfyller offentlighetsprincipen.
Risk att handlingar inte hittas vid
återsökning på grund av brister i
postregistrering/diarieföring, vilket kan
leda till bristande transparens,
försvårande och försenande alternativt
förhindrande av utlämnande av
handling.

3

3

9

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Enhetschef
Tomelilla
direkt

30

Verksamhet

Risk för omfattande frånvaro på grund
av sjukdom vilket kan leda till att
sammanträden inte kan hållas.

2

3

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Kanslichef

31

Regelverk
Förtroende

Risk att tjänstemän och verksamheter
inte följer anvisningar för diarieföring på
grund av bristande kunskap vilket kan
leda till att handlingar inte upprättas
eller diarieförs.

4

3

12

Granskning

Kanslichef

39

Aktuell rutin finns.
Utbildning i hot och
våld planeras.
“Jobbiga”
möten/händelser
som inte är att anse
som tillbud
dokumenteras och
behandlas vid APT
Aktuell rutin
framtagen 2020
som en åtgärd efter
utförd riskanalys
föregående år.
Granskning
genomfördes 2020,
där resultatet av
granskningen ledde
till en uppdaterad
dokumentation
2020, vilket anses
tillräckligt.
Rutiner i form av
hemarbete och att
följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer
har införts vilket
anses tillräckliga
förebyggande
åtgärder.
Granskning
föreslås för att få en
bild av
omfattningen.

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

32

Legal

Risk att personuppgifter inte hanteras
på ett korrekt sätt på grund av bristande
kunskap vilket kan leda till höga
skadestånd.

2

4

8

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Kanslichef

Bristande hantering
av personuppgifter
kan ge höga
skadestånd, men är
relativt osannolikt.
Information ges till
verksamheterna för
bättre efterlevnad.
Omfattande
utbildningsinsatser
kommer att krävas.

Nej

33

Verksamhet

3

2

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Kanslichef

34

Verksamhet

4

2

8

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

35

Verksamhet
Finansiell

Risk för ökad arbetsbelastning på grund
av byte av diarie- och ärendehanteringssystem vilket kan leda till att verksamheten, under en övergångsperiod,
inte bedrivs med samma hastighet och
servicenivå som normalt.
Risk för att kompletta handlingar inte
kan skickas ut med kallelsen till
sammanträde på grund av att
tjänstemän inte är klara i tid vilket kan
leda till att det fattas felaktiga beslut.
Risk för ökad ohälsa på grund av
arbetsbelastning, sjukdomar, försämrad
arbetsmiljö etc. leder till ökade insatser
från HR och företagshälsovården.

Kanslichef

Det finns en ny
rutin för att
förebygga detta.

Nej

2

2

4

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

HR-chef

Nej

2

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

HR-chef

Ett utvecklings- och
implementeringsarbete pågår redan
gällande
systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Det finns befintliga
väl inarbetade
rutiner.

36

Finansiell
Verksamhet
Regelverk

2

1

37

Verksamhet

2

38

Finansiell
Förtroende

Risk att lagar och avtal inte följs på
grund av resursbrist vilket kan leda till
skadestånd, sanktioner och otillräckligt
stöd till kommunens verksamheter.
Risk för bristande introduktion av
nyanställda på grund av bristande
rutiner vilket kan leda till brister i
arbetets utförande.
Risk för att medarbetare inte rapporterar
in frånvaro i självservice på grund av
inkompetens, ovilja, glömska etc. vilket
kan leda till felaktiga semestersaldon,
felaktig lön etc.

1

2

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

HR-chef

Nej

1

3

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

HR-chef

Stöddokument och
hjälptexter finns i
kommunens
chefsportal.
Det finns befintliga
väl fungerande
rutiner och
inbyggda kontroller.

3

40

Nej

Nej

Nej

39

Förtroende
Verksamhet

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

2

2

4

Acceptabel

HR-chef

40

Verksamhet
Finansiell

2

3

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

HR-chef

41

Verksamhet
Finansiell

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

2

1

2

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

HR-chef

42

Verksamhet

Risk för ej högre sysselsättningsgrad på
grund av ovilja, obalans mellan arbete
och fritid, psykisk ohälsa etc. vilket kan
leda till kompetensförsörjningsproblem
och sämre ekonomi för medarbetaren
på kort och lång sikt.

2

4

8

Granskning

HR-chef

43

Verksamhet

Risk för sämre arbetsmiljö för
kommunens medarbetare på grund av
distansarbete med anledning av
pandemin vilket kan leda till ökad ohälsa
samt ökade kostnader för anpassning
av arbetsmiljön hemma.

3

3

9

Granskning

HR-chef

41

Bisysslor
granskades 2020
vilket ledde till en
direktåtgärd i form
av inköp av ett
systemstöd för att
hantera bisysslor.
Rutinerna har även
uppdaterats.
Framtagna rutiner
anses tillräckliga.

Nej

Det finns befintliga
väl inarbetade
rutiner med
information bl.a. på
Forum.
Eftersom det kan
leda till höga
kostnader för
kommunen föreslås
granskning av
sysselsättningsgrad
och sjuktal.
Granskning
föreslås för att få en
uppfattning av
omfattningen av
distansarbete och
arbetsmiljön.

Nej

Nej

Ja

Ja

44

Verksamhet

Risk för att medarbetare blir sjukskrivna
på grund av hög arbetsbelastning vilket
kan leda till sämre service, mindre tid till
utvecklingsprojekt i verksamheterna
samt inte att kritiska arbetsuppgifter inte
kan utföras.
Risk för driftsstopp på grund av
avsaknad av jour vilket kan leda till att
nätet, telefonin, wifi, e-tjänster etc. inte
kan nyttjas under tiden för avbrottet.
Risk för driftsstopp på grund av
avsaknad av redundans för UPS vilket
kan leda till att om befintlig UPS går
sönder blir serverrummet strömlöst och
verksamheterna kan inte nyttja it och
system.

2

3

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Digitaliseringschef

Befintliga rutiner
anses tillräckliga.

Nej

45

IT-baserad
Verksamhet

3

3

9

Acceptabel

Digitaliseringschef

Risken anses
acceptabel.

Nej

46

IT-baserad
Verksamhet

2

3

6

Acceptabel

Digitaliseringschef

Nej

IT-baserad
Verksamhet

Risk för driftsstopp på grund av
avsaknad av redundans för internet vid
avbrott hos leverantören eller matningen
till kommunen vilket kan leda till att
verksamheterna och invånarna inte kan
nyttja it, telefon och fiber.

2

3

6

Acceptabel

Digitaliseringschef

48

IT-baserad
Verksamhet

3

3

9

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Digitaliseringschef

49

IT-baserad
Verksamhet

Risk för att filer blir krypterade (oläsliga)
på grund av virus vilket kan leda till att
verksamheterna inte kan utöva sitt
arbete och/eller att viktig information går
förlorad.
Risk för driftsavbrott gällande någon av
kommunens system eller tjänster på
grund av exempelvis systemfel/
serverkrasch vilket kan leda till att
verksamheterna inte kan utöva sitt
arbete.

Redundanskostnaden är hög,
dock är
sannolikheten låg
att det inträffar
varför risken är
acceptabel.
Redundanskostnaden är hög,
dock är
sannolikheten låg
att det inträffar
varför risken är
acceptabel.
Det finns befintliga
rutiner som anses
tillräckliga.
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2

3

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Digitaliseringschef

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

Nej

42

Nej

Nej

50

Verksamhet

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

2

3

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Digitaliseringschef

51

Legal

2

3

6

Granskning

Digitaliseringschef

52

IT-baserad

Risk för felaktiga behörigheter i ITsystem på grund av att personer inom
kommunförvaltningen byter befattning
vilket kan leda till sekretessbrott och
andra överträdelser av befogenheter.
Risk för att system köps ute i
verksamheterna utan
digitaliseringsavdelningens kännedom
på grund av på grund av bristande
övergripande systemdokumentation
vilket kan leda till stora kostnader för
kommunen.

2

3

6

Befintliga åtgärder/
inbyggda kontroller
bedöms räcka

Digitaliseringschef

43

Sannolikheten
bedöms låg och
åtgärder såsom
installation av
åskskyddsrelä,
automatisk
återställare vid
strömavbrott och
digitala lås är utfört
gällande Bertilstorpsnoden.
En granskning
föreslås för att få en
uppfattning av
omfattningen.

Nej

Det har upprättats
ett digitaliseringsråd och det finns ett
pågående arbete
kring systemdokumentation.

Nej

Ja

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

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

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

Omvärldsrisker
Verksamhetsrisker
Finansiella risker
Risker för förtroendeskada
Bristande efterlevnad av regelverk
Redovisningsrisker
Legala risker
IT-baserade risker

Risk
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar.
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens).
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga.

44

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

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

45

Riskvärde
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan.

Vidare hantering
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan.

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

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

46

Till internkontrollplan
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl samt risker som kräver direktåtgärder läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd
vid prioritering till vilka kontroller som ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan.
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket.
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Kommunstyrelsen

Handläggare: Elisabeth Wahlström
Titel: Ekonomichef
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se
Telefon:0417-183 05
Mobil:

Diarienummer: KS 2020/179
Datum 20 januari 2021

Planeringsförutsättningar för budget
2022 med plan för 2023-2024
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget
2022-2024 samt remittera förutsättningarna till nämnderna för yttrande, handlingsid:
Ks 2021.xxx.
Nämnderna ska i budgetyttrandet även ange sina investeringsbehov med
driftkostnadskonsekvenser för perioden 2022-2024.
Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 9 april 2021. Dessa yttranden
kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och
investeringsberedningarna.

Ärendebeskrivning

I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning,
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska
planeringsförutsättningar antas av kommunstyrelsen.
Nämnderna ska lämna budgetyttrande senast den 9 april 2021 och
kommunfullmäktige antar nästkommande års budget med plan den 21 juni 2021.
Planeringsförutsättningarna bygger på SKR:s cirkulär 57/2020.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i
detta läge av budgetprocessen

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i
detta läge av budgetprocessen
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i
detta läge av budgetprocessen
Uppföljning
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande
budgetarbetet och kommer att ligga som grund inför budget- och
investeringsberedningarnas förslag till budget för perioden 2022-2024

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 20 januari 2021
Förslag till planeringsförutsättningar för budget 2022 med plan för 2023-2024.
Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kommunfullmäktiges presidium
Familjenämnden
Vård och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden

2 (2)
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Budgetanvisningar 2022-2024
Fortsatt stor osäkerhet i ekonomin
Smittspridningen av covid-19 har ökat i samhället under hösten och vintern. Vilka de ekonomiska
konsekvenserna blir av detta är mycket osäkert. Det kraftiga raset i våras innebär att
återhämtningen kommer att ta tid. Frågan är med vilken hastighet som förlusterna i produktion,
sysselsättning, försäljning och vinster kan tas igen. Bedömningarna varierar, men i en situation
där pandemin är långt ifrån över är osäkerheten osedvanligt stor.
Skatteunderlaget håller emot
Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en
minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas och regionernas
skatteunderlag. Trots att arbetade timmar minskar stort 2020 påverkas skatteunderlaget inte alls i
förväntad omfattning utan beräknas öka med 1,7 procent. Skälet är den stora uppgången i
beskattningsbara transfereringar. Statliga åtgärder såsom korttidspermitteringsregler och förstärkt
arbetslöshetsersättning bidrar starkt till denna uppgång. Därtill steg pensionsinkomsterna relativt
snabbt 2020.
Till följd av den andra våg av pandemin som pågår och förväntas fortsätta en bra bit in i 2021 har
de tillfälligt mer generösa bestämmelserna om korttidspermittering förlängts till att gälla även
under första halvåret 2021. Detta tillsammans med högre underliggande löneökningstakt som
effekt av det avtal som slöts under hösten ökar skatteunderlaget med 2,5 procent för 2021, vilket
är mer än vid tidigare prognoser.
Fortsatt tryck från demografin
Den demografiska utmaningen beror, något förenklat, på att antalet personer i behov av
välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det den arbetsföra
befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av välfärden. Grovt räknat
ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden. Främst är det
äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom även hälso- och sjukvården.
Det hänger samman med att befolkningen blir allt äldre och kan leva med fler och svårare
sjukdomar. I grunden är det något bra, men det bidrar till betydande utmaningar för bemanning
och finansiering. Utifrån scb:s befolkningsprognoser de senaste åren beräknades också trycket på
bland annat förskola och skola bli fortsatt stort. Efter en nedrevidering av antalet födslar och
anhöriginvandringen i scb:s prognos ser nu trycket ut att avta något under den kommande
tioårsperioden.

1
50

Kostnaderna och antalet sysselsatta i kommunal sektor har under de senaste decennierna ökat i
betydligt snabbare takt än vad som motiveras av den demografiska utvecklingen, främst som en
följd av ambitionshöjningar. Den utveckling som sektorn haft hittills kommer inte att vara möjlig
i framtiden. Det mesta talar för att bemanningen inte kommer att kunna öka i takt med
välfärdsbehoven. Under lång tid har den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning
varit känt. En rad åtgärder har diskuterats, exempelvis höjda skatter, höjda avgifter, höjd
pensionsålder, ökad arbetskraftsinvandring, sänkta ambitioner och effektiviseringar. På senare tid
har digitalisering framhållits som en stark kandidat. Även främjande och förebyggande arbete är
ett sätt att bromsa behovsökningarna och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. Det
är inte troligt att någon enskild åtgärd räcker för att klara utmaningen.
(Källa: SKR)
Skatteunderlag och sammanvägd prisutveckling för den kommunala sektorns kostnader
Procentuell förändring
SKR 2020-12-15
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Faktiskt skatteunderlag

2,8

1,7

2,5

4,0

4,1

3,1

Regelförändringar

–0,1

-0,6

–0,3

0,0

0,3

0,0

Underliggande

2,9

2,3

2,8

4,0

3,7

3,1

Prisutveckling

2,4

1,4

2,3

1,6

1,9

2,4

Realt skatteunderlag

0,6

0,9

0,5

2,3

1,7

0,7

I SKR:s scenario för 2022–2024 innebär vägen till konjunkturell balans en ihållande stark
sysselsättningstillväxt. Löneökningarna tilltar visserligen från den nuvarande låga takten men är
måttliga i ett längre perspektiv. Detta bidrar till att skatteunderlaget växer långsammare än
genomsnittet för de senaste konjunkturcyklerna.
Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren påverkas av flera regelförändringar vars effekter på
regioners och kommuners skatteintäkter regleras genom höjningar och sänkningar av det
generella statsbidraget. Det betyder att skatteunderlagets underliggandeökningstakt avviker från
den faktiska både 2021, 2022 och 2023. År 2022 ökar effekten av ändrade värden för
förmånsbilar vilket ger en underliggande ökningstakt som är marginellt lägre än den faktiska.
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Befolkning

Antal invånare 2013- 1 nov 2020

Ökning med 50 invånare per år 2021-2024
14000
13800
13600
13400
13200
13000
12800
12600
12400

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
invånare 12891 13007 13132 13330 13416 13557 13617 13684 13750 13800 13850 13900

Tomelilla har sedan 2013 ökat sin befolkning med 6,2%, från 12891 invånare 2013 till 13684
invånare 1 november 2020, en genomsnittlig ökning med 113 invånare per år. I skatteberäkningar
för planperioden görs en försiktigare bedömning eftersom det under perioden har varit stor
flyktingmottagning, vilket har minskat. Skatteberäkningen bygger på en positiv befolkningsökning
med 50 invånare per år 2021-2024.

Vision Tomelilla kommun
Tomelilla kommuns nya vision antogs i december 2020
”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft
ger näring och hållbar tillväxt”

Kommunfullmäktiges övergripande mål:
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Finansiella mål för 2022
Resultatmål: resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, dvs
balanskravsresultatet ska uppgå till lägst 2% i genomsnitt under planperioden, 2020-2022. För
2022 motsvarar 2% ca 17 mkr.
Investeringsmål: nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020-2022 uppgå till som
mest 12% av totala skatteintäkter. För 2022 motsvarar 12% ca 100 mkr.
Skuldmål: Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst
55% i genomsnitt under perioden 2020-2022. Investeringar inom den skattefinansierade
verksamheten bör fullt ut självfinansieras, dvs upplåning ska undvikas. Avgiftsfinansierad
verksamhet, som vatten- och avloppsverksamhet som täcker sina kostnader via taxor kan
finansiera investeringar genom att ta upp lån. Bedömning av hur detta påverkar taxenivån ska
dock göras.

Krav på god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ställs det krav på att kommunerna ska ha god ekonomisk hushållning och
redovisa ekonomisk balans. Föreskrifterna i kommunallagen om balanskrav innebär i korthet att
årsbudgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Kommunen kan fastställa en budget som inte är i balans, om det föreligger synnerliga skäl. Om
årets resultat i årsredovisningen är mindre än noll kronor, ska det negativa resultatet regleras och
det egna kapitalet återställas senast tre år efter att det negativa resultatet uppkommit. Vid
underskott ska en åtgärdsplan upprättas som anger hur det egna kapitalet ska återställas.
Fullmäktige har möjlighet att besluta att inte reglera ett negativt resultat, om det uppkommit till
följd av orealiserade förluster i värdepapper eller vid synnerliga skäl.
Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling
Förändring i procent per år
Snitt 10 år
Årlig ökning
(underliggande)
Differens

2020

2021

2022

2023

2024

4,0

3,9

3,8

3,8

3,8

2,3

2,8

4,0

3,7

3,1

-1,7

-1,1

0,2

-0,1

-0,7

Källa: skatteverket och SKR
Riksdagen har kompletterat befintlig lagstiftning om god ekonomisk hushållning. Det innebär att
kommunen utifrån reglerna om balanskravet kan öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter
över tid genom en resultatutjämningsreserv. Tomelilla kommuns riktlinjer för den kommunala
resultatutjämningsreserven innebär att avsättning till resultatutjämningsreserv sker årligen enligt
den maximala nivå som stadgas i kommunallagen. Detta innebär att kommunen får göra en
reservering till en resultatutjämningsreserv med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. I ett
läge med ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, är
gränsen för reservering två procent av de ovan nämnda posterna.
Reserven får uppgå till högst 5 % av det egna kapitalet. Kommunen kan redan i samband med
budgetbeslutet planera för att göra en reservering till resultatutjämningsreserven.
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Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen. Kommunen
har 16,5 mkr i resultatutjämningsreserven från tidigare års resultat till och med 2019.
Resultatutjämningsreserven får användas om det årliga värdet av skatteunderlagets utveckling
understiger det tioåriga genomsnittet, vilket innebär att det med nuvarande prognoser är möjligt
att ianspråkta medel 2023 och 2024.
Förslag om riktlinjer för god ekonomisk hushållning liksom ekonomiska styrprinciper ges till
kommunfullmäktige i samband med förslag om budget och plan 2022-2024.
Bokslut 2020 och budget 2021
I 2020 års delårsbokslut efter åtta månaders utfall görs också en prognos för helår. Årets resultat
prognostiseras till 35,0 mkr, vilket är 18,4 mkr högre än budget. Den största avvikelsen återfinns
under finansieringen och är hänförligt till högre statsbidrag än budgeterat. Skatteavräkningen är
sämre än budgeterat men detta vägs upp av de satsningar som staten har gjort med anledning av
coronapandemin. Familjenämnden är den enda nämnd som uppvisar ett underskott, framförallt
orsakat av externa placeringar under våren samt högre kostnader för vuxenutbildning. I övrigt är
det främst ökade intäkter, externa medfinansieringar och vakanser som genererar överskott i
nämnderna. Finansieringen står för 15,1 mkr av det prognostiserade överskottet.
I 2021 års mål och budget är resultatet budgeterat till 16,7 mkr. För att uppnå målet att
överskottet bör vara 2% av skatteintäkterna behövs ett resultat på 16 mkr. Nämndernas
budgetramar justerades för löne- och prisökningar med 2,5%. I budget för 2021 förstärks
nämndernas ramar utöver prisökningskompensation med 11,5 mkr.
Netto per nämnd/verksamhet (mnkr) Utfall

Ekonomiska förutsättningar inför budget 2022-2024
Inför arbetet med budget för 2022 har förutsättningarna stämts av mot SKR:s prognoser över
förväntad utveckling av faktiskt skatteunderlag samt bedömning av pris och löneutveckling. Av
tabellen nedan framgår övergripande förutsättningar för den ekonomiska utvecklingen och den
utveckling som anvisningarna för planperioden baseras på.

Skatteunderlagets utveckling
(%)
Arbetskraftskostnader (%)
Övrig förbrukning (%)
Prisförändring PKV (%)
Internränta (%)
Personalomkostnadspålägg (%)

2021

2022

2023

2024

2,5
2,2
1,7
2,0
1,50
40,15

4,0
2,0
1,8
1,9
1,25
40,15

4,1
2,4
2,0
2,3
1,25
40,15

3,1
2,4
2,1
2,3
1,25
40,15

Skatteunderlagets utveckling baseras på SKR:s prognos 2020-12-15 och vilar på ett scenarie för
samhällsekonomin där en stadig men utdragen återhämtning driver den svenska ekonomin mot
normalkonjunktur 2024.
Prisförändringar, prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är den sammavägda förändringen
av arbetskraftskostnader och övrig förbrukning. Internräntan baseras på SKR:s prognos i
februari.
Personalomkostnadspålägget bedöms oförändrat 40,15 under planperioden.
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Övriga anvisningar
Driftbudget

Nämnderna ska presentera sina budgetyttranden inom ram. Personalkostnader ingår i ramarna
med 2022-års budgetnivå, detta innebär att ingen ytterligare kompensation kommer att tillföras
för utfallet i avtalsrörelsen 2022. Eventuell ökning utöver tilldelad kompensation får finansieras
inom nämndernas budgetramar med eventuellt lägre bemanning som följd. Nämnderna
kompenseras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 1,9% för 2022.
Personalomkostnader budgeteras med 40,15%. Även intäkter räknas upp med prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
Internränta
Internräntan är 1,25%, vilket är en sänkning från 1,50 i planeringsförutsättningarna för 2021. Det
har skett en reglering i nämndernas förslag till ramar för denna justering.
Budgetramar
Budgetramar per nämnd baseras på 2021 års beslutade budget och räknas upp enligt prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) för 2022 med 1,9%. Budgetramar framgår av bilaga 1
Nulägeskarta
Nulägeskarta ska uppdateras enligt framarbetad mall och bifogas budgetförslaget. Syftet är att
sammanfatta verksamhetens viktigaste slutsatser till nämnden och vara ett stöd för de
förtroendevalda i att förstå verksamhetens nulägesanalys.
Den ska ge en välgrundad bild av nämndens/styrelsens nuläge och samtidigt peka på områden
för utveckling och vara ett underlag för politiken att prioritera och sätta mål.
Viktigt att nulägeskartan även innehåller relevanta nyckeltal som också beskriver kvalitet och
effektivitet i verksamheten, vad som levereras för anslagna medel och hur det värderas av
brukaren. Exempel på nyckeltal finns i bilaga 2

Inlämning av mål och budget 2022 med plan för 2023-2024
Senast den 9 april 2021 ska respektive nämnd lämna in sitt yttrande för budget 2022 med plan för
2023-2024. Inlämning görs i enlighet med framarbetade mallar till kommunledningskontorets
ekonomienhet. Justerade MBL-protokoll och nämndsprotokoll ska bifogas.

Nämndens budgetyttrande
Lämnas enligt bilaga 3.

Driftbudget
Nämndens budgetyttrande ska med utgångspunkt från nulägeskartan beskriva nämndens största
och viktigaste utmaningar och vilka konsekvenser det får för nämnden och kommunen på kort
och lång sikt. Nämnden ska också beskriva hur utmaningen kan mötas.
I nämndens budgetförslag ska särskilt beskrivas eventuella demografiska effekter och budgetens
påverkan på barnperspektivet.
Investeringsbudget
Varje nämnd ska i budgetförslaget ange behov av investeringar för åren 2022-2024. Varje
investeringsprojekt kommenteras kortfattat och prioriteras enligt en tregradig skala där 1 är ytterst
angeläget. Det ska också framgå vilka konsekvenser investeringen får på driftbudgeten och hur
det inryms i befintlig ram.
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Taxor och avgifter
Eventuella förändringar av taxor och avgifter ska framgå av budgetförslaget. Förslaget ska
innehålla beskrivning av taxan/avgiften, samt belopp exkl moms och inkl moms (vad brukaren
får betala).
Internbudget
Senast den 30 september 2021 ska nämnden fastställa internbudgeten. Större förändringar i
nämndens förutsättningar inför 2022 som inte nämnden har kunnat påverka ska meddelas
budgetberedningen, exempelvis kraftigt förändrade statsbidragsregler eller förändrat uppdrag till
följd av lagförändring.
Tidplan för budget 2022 med plan 2023-2024
Datum
9 december 2020, 08.30-12.00
2021
27 januari
24 mars
9 april
13 april, 14.00
20 april, 14.00
21-22 april
30 april
5 maj, 14.00
19 maj
28 maj
2 juni
11 juni
21 juni
30 september
13 oktober
17 november
6 december

Aktivitet
Omvärlds- och nulägesanalys
Kommunstyrelsen beslutar om budgetförutsättningar
Samråd med kommunala bolag och förbund
Nämndernas budgetförslag ska vara inlämnade
Investeringsberedning 1
Investeringsberedning 2
Budgetberedning
Kommunala bolag och förbunds budgetförslag ska vara
inlämnade
Investeringsberedning 3
Budgetberedningen lämnar sitt förslag till mål och budget
MBL §11
Kommunstyrelsen lämnar sitt förslag till mål och budget
MBL §11, reservdag
Kommunfullmäktige beslutar om mål och budget
Internbudgeten ska vara fastställd av nämnd
Budgetberedningen lämnar förslag till ev justeringar av mål och
budget
Kommunstyrelsen lämnar förslag till ev justeringar av mål och
budget
Kommunfullmäktige beslutar om ev justeringar av mål och budget
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Bilaga 1

Förslag till ramar

Budget 2021

Prel
budget
2022

Prel
2023

Prel
2024

-946
-1 102
-15
-2 535
-71 172
-48 739
-2 893
-23 219
-245 848
-414 053
-810 522

-964
-1 124
-275
-2 586
-71 795
-49 264
-2 951
-23 433
-250 465
-422 284
-825 141

-986
-1 151
-5
-2 648
-73 519
-50 446
-3 022
-23 996
-256 476
-432 419
-844 667

-1 009
-1 179
0
-2 711
-75 283
-51 657
-3 094
-24 572
-262 632
-442 797
-864 933

827 222

844 061

860 683

873 242

RESULTAT

16 700

18 920

16 016

8 309

2% resultatmål

16 647

17 179

17 561

17 941

1,9%

2,3%

8 mnkr

8 mnkr

2,3%
8 mnkr

Oförändrad skatt

20:61

20:61

20:61

Internränta

1,25%

1,25%

1,25%

PO-pålägg

40,15%

40,15%

40,15%

Driftredovisning (tkr)
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Familjenämnden
NETTOKOSTNADER
Finansiering

Förutsättningar
Allmän uppräkning
Oförutsett
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Bilaga 2

Exempel på nyckeltal som utvärderar kvaliteten (KKIK)
Kommunstyrelsen
Grunduppdrag
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

2016

2017 2018 2019 2020
84
83
81
35,4 44,8 48,6 52,2

Familjenämnden
Grunduppdrag

2016

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala
skolor, andel (%)
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt
(17 ämnen)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,
andel (%)

69,4

2017

2020
51,8

208,9 201,4 198,0 180,3

192,8

71,7

57,4

2019
53,7

85,2

58,4

2018

64,8

70,4

72,7

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

62

53

49

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på
önskat placeringsdatum, medelvärde

29

18

23

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom
försörjningsstöd, medelvärde

25

22

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad
utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde

84

122

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd, andel (%)

78

94

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

77,2

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare,
andel (%)
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status
efter 90 dagar), andel (%)

33

76,3

76,6

64,0

26

29

28

50

35

26

Vård- och omsorgsnämnd
Grunduppdrag

2016

2017

2018

2019

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

89

89

85

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt
med tid, andel (%)

49

44

49

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina
arbetsuppgifter, andel (%)

89

85

85

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter
under 14 dagar, medelvärde

15

14

13

13

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

87

92

87

80

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och
tillräckligt med tid, andel (%)

48

57

58

44

9
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2020
86

86

79

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande,
förtroende och trygghet, andel (%)

44

35

41

34

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - kontakt med personal,
andel (%)

52

34

56

39

104

17

31

53

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö,
andel (%)

66

66

59

56

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - aktiviteter och känsla
av ensamhet, andel (%)

45

40

59

55

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma

79

64

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om
saker som är viktiga, andel (%)

59

51

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

28

Byggnadsnämnd
Grunduppdrag

2016

2017

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas
som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av enoch tvåbostadshus, antal dagar

2018

2019

15

2020

8

12

Samhällsbyggnadsnämnden
Grunduppdrag

2016

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

8
635

2017
9
675

2018

2019

8
688

2020
9

Kultur- och fritidsnämnd
Grunduppdrag
Genomsnittlig öppettid per bibliotek och vecka
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala
bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år

2016 2017 2018 2019 2020
17,3 17,5 19,8 19,8
42
42
43
43
28,0

34,4

39,9

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

26

25

24

Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv.

2,4

1,8

2,6

35,5

1,4

Räddningstjänst
Grunduppdrag
Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 inv

2016 2017 2018 2019
0,53 0,37 0,57

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på
plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter
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10,8

10,6

10,2

9,4

2020

Teckenförklaring
Bästa 25% av Sveriges kommuner
Mittersta 50% av Sveriges kommuner
Sämsta 25% av Sveriges kommuner

Nettokostnadsavvikelse, procent
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2017
Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet

2018

2019

-30,7

-35,8

-35,4

Förskola inkl. öppen förskola

-1,7

-11,4

-6,2

Grundskola F-9

14,1

14,4

4,7

Gymnasieskola

3,8

8,7

18,2

Individ- och familjeomsorg

8,4

7,4

4,4

LSS

-1,5

0,5

-1,7

Äldreomsorg

-4,3

-6,8

-12,4

2,4

0,5

-2,4

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)

Nettokostnadsavvikelsen beskriver avvikelsen från kommunens faktiska kostnad i
räkenskapssammandraget ställt i relation till referenskostnaden.
Referenskostnaden är en teoretisk beräknad kostnad utifrån
genomsnittskostnaden i riket där hänsyn tas till den enskilda kommunens
strukturella förutsättningar. En positiv avvikelse innebär att kommunen har en
högre kostnad och en negativ avvikelse att kostnaden är lägre.
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Bilaga 3

Mall för nämndens budgetyttrande
Nämndens ansvarsområde
Nämndens största och viktigaste utmaningar enl nulägeskartan och nyckeltal
Konsekvenser på kort och lång sikt
Nämndens sätt att möta utmaningen
Ex vis omprioritering av verksamhet
Taxor- och avgifter
Investeringsbudget
 Kort beskrivning
 Konsekvenser på driften
 Prioritering
Demografiska effekter på verksamheten
Budgetyttrandets påverkan på barnperspektivet
Nämndens förslag till mål för att förstärka god ekonomisk hushållning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 9

Dnr KS 2020/47

Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar anta livkvalitetsprogram för Tomelilla
kommun.

Protokollsanteckning

Sara Anheden (S) lämnar följande protokollsanteckning, handlingsid: Ks
2021.56.

Ärendebeskrivning

Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de 17 globala
målen för hållbar utveckling, målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla
länder.
Tanken är att alla både myndigheter, näringsliv och privata inom sitt
ansvarsområde kan arbeta för att uppnå en hållbar utveckling.
Livskvalitetsprogram Tomelilla 2030
Livskvalitetsprogrammet är förvaltningens styrdokument för kommunens
hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på miljö och social hållbarhet. Med
hänsyn till omvärldsfaktorerna ska viljeriktning och prioriteringar för
framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett stöd i
livskvalitetsarbetet för hela kommunen och alla verksamheter i förvaltningen
ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån deras uppdrag.
Programmet ersätter tidigare miljömålsprogram som sträcker sig framtill
2020. Det förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala aspekterna och
trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 9 forts.
Programmet är uppbyggt på fyra viljeinriktningar som kopplar till ett antal
fokusområden som vi vill förbättra (Vi vill därför) och prioriteringar (Så här
gör vi). Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, ska ingå i
och vara en del av verksamheternas arbete.
Syftet är att ge förutsättningar för lika möjligheter och rättigheter för
individen att skapa sin egen livskvalitet. I arbetet vill vi inkludera, engagera
och inspirera invånare, föreningar, näringsliv och andra kommuner.
Tillsammans tar vi alla ansvar för samhällets utveckling och människorna
som bor här eller som besöker oss.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2020, ks § 163/2020, att
återremittera programmet till referensgruppen. Referensgruppen bjöds in till
möte den 3 december, närvarande var Sven Gunnarsson, Linda Ekelund,
Kristin Skoog, Bo Herou samt Britt-Marie Börjesson och Ida Abrahamsson.
Utkastet diskuterades och en överenskommelse om att förstärka ”Vi vill vara
aktiva” med en skrivning gällande sysselsättning och möjligheten till arbete.
Gruppen föreslog att Kristin Skoog (S) skulle återkoppla med förslag på text.
Nytt utkast av programmet skickades ut till gruppen för återkoppling den 4
dec, med följande tillägg:
”Sysselsättning är en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället. Vi faciliterar
samverkansytor mellan samhällsaktörer och privata aktörer för att öka möjligheter till
arbete.
Fysiskt och psykiskt välbefinnande ger ett välmående samhälle. Vi erbjuder och skapar
förutsättningar för livslång aktivitet genom jämlik hälsa, god fysisk miljö samt tillgängliga
natur- och kulturmiljöer. Den sociala hållbarheten, att vara aktiv och delaktig i kulturoch samhällsliv minskar känslan av utanförskap, otrygghet och ensamhet.”
Två synpunkter avseende ordet facilitera inkom från Sven Gunnarsson och
Bo Herou. Ordet ändrades till underlätta och nytt utkast skickades ut till
gruppen igen den 9 dec. Därefter har det inte inkommit några nya
ändringsförslag eller andra synpunkter från gruppen.
Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder för att uppnå intentionerna och ställningstagande kan vara
kostnadsdrivande i sina genomförande.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 9 forts.
Barnperspektivet
Livskvalitetsprogrammet har ett stort barn och ungdomsfokus. Stor vikt
ligger på generationsmålet, där det övergripande målet för miljöpolitiken är
att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.
Det finns en egen rubrik i dokumentet som berör barnkonventionen.
Miljöperspektivet
Programmet tar stor hänsyn till miljöaspekterna både inom de 17 globala
hållbarhetsmålen samt de 16 nationella miljömålen.
Uppföljning
Programmet ska återrapporteras till kommunfullmäktige årligen och
aktualiseras varje mandatperiod.
Programmets intentioner och prioriteringar ska beaktas i verksamheternas
årliga verksamhetsplaner.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta livkvalitetsprogram för Tomelilla
kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks
2021.50.
Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun (ver2), handlingsid: Ks 2021.51.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 12/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att ett livskvalitetsprogram ska tas fram och
uppdrar till kommunstyrelsen att tillsätta en politisk referensgrupp.
Kommunstyrelsen § 21/2020:
Kommunstyrelsen beslutar att den politiska referensgruppen för
livskvalitetsprogrammet ska bestå av en ledamot per parti som är
representerat i kommunfullmäktige. Senast den 10 mars ska namn på
ledamoten lämnas från partiet till kanslichef Johan Linander.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 9 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 245/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen § 163/2020:
Kommunstyrelsen beslutar återremittera livskvalitetsprogrammet till
referensgruppen.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Tomelilla den 13 januari 2021

Protokollsanteckning - Livskvalitetsprogram för Tomelilla kommun
Socialdemokraterna noterar att dokumentet, efter vårt yrkande om återremiss, har
kompletterats med den skrivning vi efterfrågade.
Vi anser dock fortfarande att tågordningen för framtagande och beslut av ett politiskt
dokument/program ska börja med ett politiskt beslut samt tillsättande av en politisk
styrgrupp eller referensgrupp. Det ska inte presenteras ett i stort sett färdigt förslag från
tjänstepersoner till politiken innan ett sådant beslut tagits.
Socialdemokraterna i Tomelilla
Sara Anheden
KS-gruppledare

Socialdemokraterna Tomelilla

socialdemokrater.tomelilla@telia.com
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LIVSKVALITETSPROGRAM
TOMELILLA 2030
-DET GODA LIVETStyrdokument för miljö och folkhälsa

Livskvalitet enligt World
Health Organization, WHO.
“en individs syn på sitt liv utifrån
kulturen och de värderingar
individen har och lever efter, i
förhållande till personliga mål,
förväntningar och normer”.
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Inledning
Tomelilla är jordnära, äkta och enkelt, en plats där möjligheten att skapa sin egen livskvalitet är
stor och det är en plats vi vill dela med oss av. Tillsammans med invånarna vill vi arbeta för en
hållbar utveckling i Tomelilla kommun, där människor och miljö är i fokus.
Livskvalitetsprogrammet är förvaltningens styrdokument för miljö och folkhälsa. Programmet
anger mål och riktning för arbetet med fokus på ökad livskvalitet. Syftet är att ge förutsättningar
för lika möjligheter och rättigheter för individen att skapa sin egen livskvalitet. I arbetet vill vi
inkludera, engagera och inspirera invånare, föreningar, näringsliv och andra kommuner.
Tillsammans tar vi alla ansvar för samhällets utveckling och människorna som bor här eller som
besöker oss.

Ändamål
Livskvalitetsprogrammet ger inriktningen för kommunens hållbarhetsarbete till 2030 med fokus
på miljö och social hållbarhet. Med hänsyn till omvärldsfaktorer ska viljeriktning och
prioriteringar för framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett stöd i livskvalitetsarbetet
för hela kommunen, alla verksamheter i förvaltningen ska beakta programmet i sina
verksamhetsplaner utifrån deras uppdrag.
Programmet ersätter tidigare miljömålsprogram och förtydligar arbetet med folkhälsa, de sociala
aspekterna och trygghetsskapande åtgärder samt kopplas till Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen. Det är uppbyggt på fyra viljeinriktningar som kopplar till ett antal
fokusområden som vi vill förbättra (Vi vill därför) och prioriteringar (Så här gör vi). Programmet
pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, det ska ingå i och vara en del av verksamheternas
arbete.
Kommunförvaltning, invånare, näringsliv och föreningsliv ska arbeta tillsammans för att
förverkliga programmet, alla kan bli medskapare av livskvalitetsarbetet. När det står vi, våra eller
kommunen avses de som ingår i Tomelilla kommuns förvaltning. Med gemensamt, tillsammans
och alla avser vi kommunens invånare, företag och föreningar.

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

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

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

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 för hållbar utveckling, en
handlingsplan som visar hur världens länder ska arbeta för en fredlig, rättvis och jämlik värld
inom planetens gränser till år 2030. Åtagandet gäller alla länder, oavsett inkomst- och
utvecklingsnivå, varje land måste ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas utifrån sina
förutsättningar. Arbetet ska riktas mot att stödja människor som lever i fattigdom och utsatta
situationer. Agendan ska säkra alla individers politiska, medborgerliga, ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter.
Agendan består av fyra beståndsdelar; Den politiska deklarationen, 17 mål och 169 delmål, medel
för genomförande samt ett ramverk för översyn och uppföljning.
Sveriges genomförande av Agenda 2030 innebär en successiv omställning till ett modernt och
hållbart välfärdssamhälle som bidrar till att uppnå en hållbar utveckling globalt.
Agenda 2030 delegationen som har haft regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges
genomförande framhåller två aspekter som är speciellt viktiga i arbetet. Det behöver finnas
medvetenhet, kunskap och vilja hos ledningen och agendan bör integreras i den ordinarie
verksamheten. Arbetet med de globala hållbarhetsmålen ska inte vara ett sidoprojekt, därför
integreras Agenda 2030 arbetet i livskvalitetsprogrammet för Tomelilla. Ambitioner, värderingar
och agerande är avgörande för vilka prioriteringar som görs.
Utmaningarna för en hållbar framtid hänger samman och måste lösas gemensamt. Målen och
delmålen är integrerade och odelbara, vilket ställer stora krav på samverkan mellan olika
verksamheter och aktörer.
Genomförande av Tomelillas livskvalitetsprogram och Agenda 2030 kräver ansvar,
handlingskraft, samarbete och mod att prioritera. Vi har ett ansvar och en roll att lösa
utmaningarna.

Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter (förkortas barnkonventionen) antogs av FN:s
generalförsamling 1989 och Sverige anslöt sig till den 1990. Konventionen omfattar 54 artiklar
som alla är lika viktiga och tillsammans utgör de en helhet. Det är artiklarna 1–42 (s.k. sakartiklar)
som ska gälla som svensk lag. Fyra av artiklarna speglar barnkonventionens huvudprinciper
(kortfattad version):
Artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 - Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets
bästa.
Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad.
Artikel 12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
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Barnkonventionen är kopplat till barn och ungdomars livskvalitet och inom förvaltningen ska alla
verka för att barnkonventionen följs i planer och beslut. Detta för att barns och ungdomars
rättigheter ska lyftas fram och stärkas i både politiska beslut samt förvaltningens arbete.

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







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

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

Delaktighet i samhället
En långsiktig samhällsutveckling grundar sig i delaktighet och inflytande. Demokrati är en viktig
grund för att skapa möjligheter och förtroende till utveckling och förändring.
En av Tomelillas stora utmaningar är att skapa förutsättningar för att delta i samhället på lika
villkor, att minska utanförskapet och öka delaktigheten. Vi ska sträva efter att fler ska komma i
egen försörjning, vi ska skapa utrymme för alla och vi ska stötta, uppmuntra och skapa
förutsättningar för företag och andra innovatörer.

Viktiga styrdokument
Det finns inga formella lagkrav på styrdokument för folkhälsa eller miljö. Programmet innehåller
inga mål, utan pekar ut riktning kopplat till vart vi vill. De lagkrav som finns att förhålla sig till
inom miljö och folkhälsa tillgodoses genom de lagstiftade planer och dokument som finns under
programmets paraply.
Förutom de lagar samt nationella och regionala dokument som finns är livskvalitetsprogrammet
kopplat till många av de beslutade styrdokument som finns för Tomelilla kommun. Tanken är att
programmet i den mån det är möjligt ska ersätta vissa styrdokument. Dokument som ska
revideras utvärderas för att se om det behöver revideras eller om de införlivas i
livskvalitetsprogrammet.
Det finns utöver frivilliga dokument vissa lagstiftade planer och dokument som en kommun
måste ta fram. Följande styrdokument innehåller lagkrav som är kopplade till detta dokument:






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

Viljeinriktningar, förbättringar och prioriteringar
Viljeinriktningarna kopplas till ett antal fokusområden som vi vill förbättra (Vi vill därför) och
prioriteringar (Så här gör vi).
Viljeinriktningarna är kopplade till vårt förhållningssätt i arbetet med att uppnå intentionerna
med programmet. Vi vill vara modiga, öppna, aktiva och nyfikna i vårt arbete med livskvalitet och
hållbar utveckling. Tillsammans identifierar vi utmaningar och prioriterar område vi vill förbättra,
”vi vill därför”. För varje prioritering finns ett antal förbättringsområden, ”så här gör vi”, dessa
kan vara speciella initiativ som kan syfta till att öka satsningar, skapar förutsättningar och minska
konsekvenser.
Programmet pekar inte ut konkreta åtgärder och aktiviteter, detta ansvarar respektive nämnd och
verksamhet inom sitt område för att lyfta fram. Alla är en del av pusslet för att uppnå en hållbar
utveckling och ingen ska lämnas utanför i arbetet.
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Vi vill vara modiga
Mod – Våga, djärvhet, tapperhet, kurage
Att övervinna osäkerheten för att göra det som behöver göras, att fatta modiga beslut och
övervinna rädslan för att förlora prestige. Mod stärker självkänslan och övervinner rädslan.
Mod krävs för att skapa en hållbar utveckling och livskvalitet, för att kunna se bortom dagens
behov och arbeta långsiktigt med både samhällets- och individens utveckling.
Vi vill därför:
 arbeta för innovation och utveckling
 våga lyckas och misslyckas, samt prova nya innovativa vägar.
 minska vår klimatpåverkan och vårt ekologiska fotavtryck
Så här gör vi
Arbeta för innovation och utveckling
I Tomelilla ska det vara enkelt att vara en del av lösningen, vi nyttjar och tar tillvara på de
engagemang som finns runt omkring oss. Fler ska komma i arbete och få en meningsfull
sysselsättning, alla ska känna en gemenskap och ett ansvar för samhällsutvecklingen.




Vi uppmuntra till att fler vågar förverkliga sina idéer, med särskilt fokus på hållbar
utveckling.
Vi främjar klimatsmarta och klimatanpassade alternativ för en hållbar samhällsutveckling.
Vi ser helheten i matkulturen och stöttar utveckling i hela kedjan.

Våga lyckas och misslyckas genom att prova nya innovativa vägar



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

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




Vi fasar ut fossila bränslen och ökar energieffektiviseringen
Vi väljer varor och tjänster som är miljömässigt och etiskt hållbara
Vi förändrar vår konsumtion och etablerar beteende som förebygger avfall
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Vi vill vara aktiva
Aktiv – Sysselsatt, fysiskt aktiv, energisk, handlingskraftig
Sysselsättning är en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället. Vi underlättar för
samverkansytor mellan samhällsaktörer och privata aktörer för att öka möjligheter till arbete.
Fysiskt och psykiskt välbefinnande ger ett välmående samhälle. Vi erbjuder och skapar
förutsättningar för livslång aktivitet genom jämlik hälsa, god fysisk miljö samt tillgängliga naturoch kulturmiljöer. Den sociala hållbarheten, att vara aktiv och delaktig i kultur- och samhällsliv
minskar känslan av utanförskap, otrygghet och ensamhet.
Vi vill därför:
 fokusera på barn och ungas perspektiv
 inspirera till ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv
 främja initiativ som är inkluderande och stärker individen.
Så här gör vi
Fokusera på barn och ungas perspektiv
Barn- och ungdomar i Tomelilla respekteras och behandlas utifrån sina rättigheter, vi ska lyssna
och se till deras behov. Att växa upp ska vara tryggt, ge goda möjligheter och förutsättningar för
vuxenlivet.
 Vi satsar på tidiga insatser för att ge en god uppväxt med goda kunskaper som en grund
för ett bra liv som vuxen.
 Vi lyfter fram barn- och ungas röst genom att lyssna, tillvarata och kommunicera på ett
anpassat sätt.
 Vi minskar konsekvenserna av social och ekonomisk utsatthet i barns uppväxt genom
anpassade arbetssätt och insatser.
Inspirera till ett hälsosamt och fysiskt aktivt liv
Ett hälsosamt och sunt liv är förutsättningar för livskvalitet, i Tomelilla ska vi erbjuda
förutsättningar för sunda beteende och vanor. Vi ska ha mångfunktionella mötesplatser för ökad
rörelse och förebyggande av ensamhet hos både barn och vuxna.
 Vi stöttar frivilliga och främjar initiativ som bidrar till ökat hälsosamt och aktivt liv, både
inom kultur- och föreningsliv.
 Vi möjliggör mötesplatser både fysiska och digitala, för aktiviteter som är attraktiva för
invånare och besökare.
 Vi främjar mobilitetslösningar med ett hållbart resande och förändrat beteende i fokus.
Främja initiativ som är inkluderande och stärker individen och samhället.
Möjligheten att delta och vara en del av samhällsutvecklingen är en självklar del. Sysselsättning
och delaktighet är viktigt både för samhällets och individens utveckling.
 Vi erbjuder meningsfull sysselsättning.
 Vi skapar lika möjligheter för alla och är inkluderande genom att ta bort både fysiska och
kommunikativa hinder.
 Vi ger förutsättningar för jämställda utbildningar, arbetsplatser och fritidsaktiviteter.
 Vi vill främja lösningar som bidrar till ett hållbart arbetsliv utifrån individuella
förutsättningar och personliga behov.
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Vi vill vara öppna
Öppna – Välkomnande, uppriktiga, generösa och delande
Genom att vara öppna med information och kunskap ökar möjligheten för inkludering och
medskapande i vår hållbara utveckling. Vi förmedlar kunskap om våra val och vilken påverkan
det har på miljön runt oss och för de framtida generationerna. Med öppenhet och delaktighet
värnar vi demokratin. Vi ser vårt omland och arbetar för ett landskap där naturvärdena bevaras
och förstärks, ett öppet och levande landskap ger förutsättningar för ett gott liv.
Vi vill därför;
 Vara lyhörda och dela med oss
 Erbjuda trygga och säkra miljöer
 Bevara och utveckla landskap för hållbara ekosystem
Så här gör vi;
Vara lyhörda och dela med oss
Vi erbjuder en väg in för att ge snabb service och återkoppling. Vi ska arbeta för att vara en
innovativ kommun med hög servicenivå. Invånarnas livskvalitet ska vara i fokus och vi ska göra
det enklare för dem som bor i, verkar i eller besöker oss. De som använder våra tjänster avgör
vad som är god service, vår roll är att förstå behoven.



Vi har en hög servicenivå och gör det enkelt för de som bor eller verkar i samt besöker
kommunen och dess verksamheter.
Vi välkomnar erfarenhet och kunskap som utvecklar och utmanar oss i arbetet för en
hållbar utveckling.

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




Vi lyfter in ”mjuka värden” i den kommunala planeringen och har en aktiv dialog för att
möta behovet.
Vi ger förutsättningar att skapa livskvalitet utifrån invånarens egna resurser och förmåga.
Vi verkar för ett trygghetsskapande samhälle, utan hot och våld.

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




Vi skyddar och skapar natur- och vattentjänster som utgör höga natur- och
rekreationsvärde för invånare och besökare.
Vi bidrar till och värnar utveckling som ger hög biologisk mångfald.
Vid exploatering där natur- och rekreationsvärden försvinner eller reduceras kompenseras
dessa genom ekologisk kompensation.
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Vi vill vara nyfikna
Nyfiken – Engagerad, intresserad, angelägen
Vi är intresserade och förhåller oss till tidigare erfarenheter och världen runt oss. Med
omvärldsbevakning och ”örat mot marken” agerar vi och deltar i sammanhang.
Genom ekonomiskt engagemang utnyttjar vi de möjligheter och resurser vi har för en hållbar
utveckling.
Vi vill därför;
 Samverka och utvecklas med andra aktörer
 Lyssna och samtala i dialog
 Låta ekonomin skapa mer värde
Så här gör vi;
Samverka och utvecklas med andra aktörer
Tillsammans med andra kan vi växla upp arbetet och få bättre resultat. I samverkan når vi
långsiktiga hållbara resultat för att kunna möta framtidens utmaningar. Med varandra avser vi här
kommunerna i sydöstra Skåne, ett viktigt samverkans arbete för att uppnå en gemensam hållbar
utveckling.
 Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar
utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne.
 Vi är medvetna om omvärldsfaktorer och megatrender som påverkar oss och bidrar till
utveckling.
 Vi skapar ett klimat och förutsättningar som ger möjligheter för innovation, kreativitet
och entreprenörskap
Lyssna och samtala i dialog
Genom att skapa plattformar och forum för mänskliga möten och genom kontakt med andra, får
vi respekt och förståelse. Att minska ensamhet och skapa möjlighet att delta i sociala
sammanhang ökar samhörigheten och gör oss mer välmående.
 Vi främjar initiativ som ökar mänsklig närvaro, minskar ensamhet och skapar trygghet i
det offentliga rummet.
 Vi använder de mötesplatser som finns, både fysiska och digitala för dialog och samtal.
 Vi utvecklar dialog och möte utifrån behov och efterfrågan, med fokus på större
tillgänglighet för individen.
Låta ekonomin skapa mer värde
Med medvetna och hållbara val kan vi göra stor skillnad, vi låter våra ekonomiska resurser skapa
mer värde för att uppnå en hållbar utveckling.
Vi arbetar i mellanrummen och delar resurser, samtidigt som vi förändrar beteende och hushålla
med våra tillgångar.
 Vi ställer tydliga hållbarhetskrav på varor och tjänster vid upphandling.
 Vi arbetar för ökad andel delningstjänster med cirkulär ekonomi i fokus.
 Vi planerar långsiktigt och hållbart vid investeringar och satsningar.
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Ansvar
Resan med livskvalitetsarbetet har bara påbörjats, ny kunskap och nya förhållningssätt gör att
förutsättningarna kommer att förändras. Arbetet måste därför vara levande och anpassas för att
alltid vara aktuellt.
Levande arbete
Förvaltning och politiska nämnder ansvarar för att inom sina uppdrag ta hänsyn till
livskvalitetsprogrammet i målprocessen, verksamhetsplaneringen samt uppföljning av mål och
resultat. Viljeinriktningar och prioriteringar ska beaktas i beslutsunderlag, skrivelser samt andra
strategiska dokument och projekt.
Ambitionen är att arbeta gemensamt för att uppfylla livskvalitetsprogrammets intentioner och
vilja att arbeta med livskvalitet.
I varje utredning och skrivelse ska konsekvenser på livskvalitetsprogrammet utifrån
barnperspektivet, ekonomiska konsekvenser och miljöperspektivet beaktas och redovisas.
Levande dialog
Genom dialog och samtal med invånare, företag och besökare ska vi arbeta för att uppnå
livskvalitet, vi vill dela med oss av vårt arbete och bjuder in andra att delta. Projekt, resultat och
uppföljningar ska finnas öppet för alla att ta del av.
Genom att presentera nyckeltal kopplade till programmet följer vi upp om vi är på rätt väg och
var våra utmaningar ligger. Nyckeltal tas fram från bland annat jämförelsetjänsten Kolada.
Åtgärder ska koncentreras där de största behoven finns.
Programmet återrapporteras till kommunfullmäktige årligen och aktualiseras varje mandatperiod.
Kommunledningskontoret och utvecklingsavdelningen ansvarar för livskvalitetsprogrammet som
helhet samt återrapportering av nyckeltal.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 10

Dnr KS 2020/203

Revisorernas granskning av ärendeprocessen i
kommunstyrelsen och familjenämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 10 forts.
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.
Uppföljning

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

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.52.
Revisorerna § 55/2020, Revisorernas granskning av ärendeprocessen i
kommunstyrelsen och familjenämnden, handlingsid: Ks 2020.3719.
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.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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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
2
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1.3

•

Fullmäktigebeslut, såsom reglementen och arbetsordningar

•

Delegationsordningar

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
3
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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 YstadÖsterlenregionens 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.
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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
Certifierad kommunal revisor

Lars Jönsson
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 290

Dnr KS 2020/211

Ansökan från Lunnarps BK om räntefritt lån till
automatisk bevattning och gräsklippare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till
Lunnarps Bollklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har beviljats
till andra föreningar.

Ärendebeskrivning

Lunnarps Bollklubb har i skrivelse den 19 oktober 2020 ansökt om räntefritt
lån på 250 000 kronor för investering av automatisk bevattningsanläggning
och inköp av gräsklippare.
Lunnarps Bollklubb har för avsikt att göra en investering i automatisk
bevattningsanläggning som är nödvändig för att kunna hålla A-planen i
speldugligt skick. De senaste årens varma klimat samtidigt som
matchaktiviteterna ökat, har inneburit att bevattningen behövt utökas och bli
mera effektiv.
A-planen måste i huvudsak bevattnas på nätterna för att få god effekt och
bättre utnyttjande av vattnet samt för att kunna klippa och ha aktiviteter på
dagar och kvällar. Nuvarande bevattningståg måste flyttas en till två gånger
per natt vilket medför orimliga personalkostnader och också svårigheter att
finna ideell arbetskraft för en här uppgiften.
Den automatiska bevattningen sköter sig själv och styrs via dator. Den
nuvarande bevattningståget kommer fortsättningsvis att användas på B- och
C-planerna där vi kan alternera och inte behöver göra flyttningar under
natten. Den automatiska bevattningen ansluts till bevattningståget till
klubbens egen brunn.
Lunnarps Bollklubbs nuvarande gräsklippare är utsliten och de har därför
behov av att investera i en ny klippare.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 290 forts.
Lunnarps Bollklubb har i skrivelsen angett kostnaderna och bifogat offerter
på investeringarna enligt följande samt bilaga för egeninsats:
 Automatisk bevattningsanläggning för A-plan ca 187 000 kronor inkl.
moms.
 Inköp av ny gräsklippare 62 500 kronor inkl. moms.
Båda objekten kostnadsberäknade efter offerter från leverantörer.
Investeringarna är beräknade att genomföras under perioden november 2020
– mars 2021.
Lunnarps Bollklubb har presenterat i bilaga vad gäller egeninsats i samband
med installation av automatisk bevattningsanläggning.
I samband med installation genomför klubben följande egeninsatser:
 Förstudie/studiebesök/resor för besiktning av olika anläggningar av
automatisk bevattning.
 Förstudie för mätning av vattentillrinning i egen brunn – Brunns och
energiborrföretag.
 Ut montering av trasig pumpanläggning med tryckkärl.
 Inhyrning av gräsupptagare.
 Grävning ca 100 meter för nedläggning av stamledning inkl.
återfyllning och tillbakaläggning av gräsyta.
 Håltagning i pumphusgolv för ny sugledning.
 Håltagningar i klubbvillan för ledningsdragning till elcentral inkl.
ledningsdragning till styrenhet.
 Elinstallation i pumphus samt vid elcentral.
Summa utgifter: 299 000 kr
Finansieringsplan
 Lunnarps BK:s eget kapital samt ideella arbetet 49 500 kr
 Sökta medel från Tomelilla kommun 250 000 kr
Lunnarps Bollklubb har undersökt möjligheterna att få bidrag via
Riksidrottsförbundet/anläggningsstöd. Denna typ av investeringar landar
dock inte inom bidragskriterierna.
Justerandes sign
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§ 290 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har funnit att 2020 fick Lunnarps Bollklubb 155 886 kronor i
driftbidrag från kommunen.
Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen kan hålla planen i speldugligt skick
gynnar barn och unga i sitt utövande av idrotten.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen har tagit med miljöperspektivet
utifrån ett bättre utnyttjande av vattnet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar ett räntefritt
lån till Lunnarps Bollklubb.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämnden § 57/2020, handlingsid: Ks 2020.3743.
Ansökan om anläggningslån rörande automatisk bevattningsanläggning och
ny gräsklippare, handlingsid: Ks 2020.3744.

Tidigare behandling

Kultur- och fritidsnämnden § 57/2020:
Kultur och fritidsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beviljar ett
räntefritt lån till Lunnarps Bollklubb.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

93

94

95

96

97

98

99

100

101

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
16 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 291

Dnr KS 2020/212

Ansökan om räntefritt lån för bygge av padelbana,
Tomelilla tennisklubb
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån om 250 000 kr till
Tomelilla Tennisklubb på samma villkor som tidigare räntefria lån har
beviljats till andra föreningar.

Ärendebeskrivning

Tomelilla Tennisklubb har i skrivelse inkommen den 2 november 2020
ansökt om stöd/bidrag/räntefritt lån på 250 000 kronor för utomhus
padelbana i Tomelilla centralort samt 500 000 kr till övrig renovering av
tennisanläggningen. De skriver följande:
Padel
”Vi (Tomelilla Tennisklubb) har i ett samarbetsprojekt med Tomelilla IF
satt igång ett arbete för att få till stånd en utomhus padelbana i Tomelilla
centralort.
Banan ska ligga alldeles vid idrottsplatsen/tennisbanorna i skogsbacken och
ett antal tider för spel i veckan ska vara kostnadsfria och ämnade för
barn/ungdomar.
TIF (som lagt ner mycket förarbete i projektet) har sökt och fått 2/3 av
nödvändigt belopp från allmänna arvsfonden (ca 500 000 kr). Tennisklubben
ska som samverkanspart stå för 1/3 av satsningen, som i sin helhet är
beräknad till ca 750 000 kr.
Vi undrar om det är möjligt för tennisklubben att få något bidrag alt. ett
räntefritt lån som kan hjälpa oss vidare i processen?
Vi är således i behov av 250 000 kr för vår del i just detta projekt. Då
omfattar det även ekonomi för att göra området till och runt banan trivsam
och tillgänglig, med plantering och staket. Vi räknar med att intäkter från spel
ska täcka löpande kostnader och nödvändigt underhåll och administration.
Justerandes sign
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§ 291 forts.
Tennis
Då tennisanläggningen snart har 50 år på nacken är behovet av reparationer
stort. Vi sökte och fick en hygglig summa (150 000 kr) från Skånes
idrottsförbund och 25 000 kr från kommunen i projektet ”hallyftet” för
några år sedan.
Detta bidrag tillsammans med eget kapital och ideellt arbete (ca 200 000 kr)
gav oss en uppdaterad innebana med plexipave spelunderlag samt en
invändig renovering av omklädningsrum och gemensamma ytor. Banan, med
dess nya spelegenskaper, anses nu av många vara den bästa i sydöstra Skåne
och spel och uthyrning har ökat markant.
Men då mycket annat är gammalt och eftersatt kommer vi att behöva göra
andra stora investeringar i vår befintliga anläggning. Nytt värmesystem,
förråds- och hallrenovering, vilka vi delvis måste finansiera med stöd/lån. Vi
har sökt medel från olika instanser men ännu inte fått någon ansökan
godkänd.
Vi har nu beställt ett nytt värmesystem som ska ersätta den gamla oljepannan
och kostnaden för detta beräknas till 200 00 kr-. Detta klarar vi men tömmer
kassan fullständigt. Vi sökte energibidrag för denna investering, klimatklivet
på Länsstyrelsen samt energibidrag från riksidrottsförbundet men tyvärr fick
vi inte gehör för våra ansökningar.
Vi kommer att behöva ytterligare bidrag/kommunlån till resterande åtgärder.
Vi måste isolera och klä om båda gavlarna samt reparera fasad/förråd. Dessa
är beräknade till 500 000 kr men ingen vet exakt eftersom det är svårt att få
grepp om kostnaderna. Ett tennistält av vår typ är ovanlig idag och vi har
haft svårt att få in relevanta offerter på arbetet. De offerter vi fått in pekar på
en totalkostnad på upp mot en miljon kronor men vi kommer att göra allt för
att för att komma undan billigare. Alt. kommer vi att behöva skjuta vissa
investeringar på framtiden men vi kommer inte undan behovet, vi får bara
dela upp det i mindre bitar. Vi hoppas verkligen att vi kan lösa det mest akuta
under 2021.
Vi har sökt bidrag för detta hos Jordbruksverket, projektstöd för nyombyggnad eller upprustning av lokaler. Ännu inget svar. Skulle vi få något
stöd därifrån så får vi titta på och bedöma ytterligare behov utifrån det.
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§ 291 forts.
Tomelilla Tennisklubb har för litet årligt bidrag för att kunna beviljas hela
den sökta lånesumman, varför förvaltningen föreslår kultur och
fritidsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att de beviljas 250 000 kronor
till padelhallen.
Summering, åtgärder/behov
Padelsatsningen: 250 000 kr. Bidrag/lån Tomelilla kommun.
Värmesystem, tennis: 200 000 kr. Egen finansiering.
Övrig renovering, tennis: Beräknat 500 000 kr. Bidrag/lån Tomelilla
kommun.
Övrigt
”Vi lägger redan åtskilliga timmars eget arbete för att driva dagens anläggning
och vi räknar med ytterligare egna arbetsinsatser i våra nya satsningar även
om det blir allt svårare att få medlemmar att bidra med ideellt arbete.”
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har funnit att 2020 fick Tennisklubben 16 565 kr i driftbidrag
från kommunen.
Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen kan tillföra en ny anläggning som
även gynnar barn och unga i sitt utövande av idrott.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen att bevilja ett
räntefritt lån på 250 000 kronor till padelbanan.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämnden § 58/2020, handlingsid: Ks 2020.3745.
Tomelilla Tennisklubb ansöker om stöd/bidrag/ räntefritt lån, handlingsid:
Ks 2020.3746.
Komplettering till ärendet Tomelilla Tennisklubb ansöker om
stöd/bidrag/räntefritt lån, handlingsid: Ks 2020.3892.
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Tidigare behandling

Kultur- och fritidsnämnden § 58/2020:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett
räntefritt lån på 250 000 kronor till Tomelilla tennisklubb till padelbanan.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Tomelilla den 9 december 2020

Förvaltningsnamn

Dnr KS 2020/212

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla
Växel
0417-180 00
Fax
0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:
Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid
Direkt 0417-18117
Mobil
0709-958117
rosmarie.stjernfeldt@tomelilla.se

Komplettering till ärendet Tomelilla Tennisklubb
ansöker om stöd/bidrag/räntefritt lån
Ärendebeskrivning
Kultur och fritid lämnar följande kompletteringar till ärendet Tomelilla
Tennisklubbs ansökan om stöd/bidrag/räntefritt lån. Det är följande
förutsättningar för sökande av räntefritt lån eller bidrag till
föreningsinvesteringar:
-Lämnas endast till föreningsägda/drivna anläggningar där kontinuerlig
verksamhet bedrivs.
-Anläggningen ska ligga i Tomelilla kommun.
-Bidragssökande förening är skyldig att även ansöka om bidrag genom
statligt eller annan myndighet om möjlighet finns att erhålla sådant.
-Bidrag alternativt lån beviljas endast förening, vilka bedrivet verksamhet i
minst 12 månader.
Lån- och bidragsgrundande åtgärder:
-För energibesparande åtgärder och likande.
-Om- och tillbyggnader av fastigheter.
-Investeringar i inventarier med stor anskaffningskostnad och lång
användningstid.
-Övrigt som kan främja barn- och ungdomsverksamheten i föreningen.

1 (2)
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Kultur och fritid anser att det är en bra satsning för barn, unga och vuxna
i Tomelilla att det kommer finnas möjlighet att utöva ännu en sport och
därmed främja folkhälsan. Det finns tidigare ingen utomhuspadel i
Tomelilla kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har funnit att 2020 fick Tennisklubben 16.565 kr i
driftbidrag från kommunen. Ett räntefritt lån från Tomelilla kommun
bygger på att amorteringen ska avräknas från beviljat bidrag till Tomelilla
Tennisklubb och då deras bidrag är i den storleksordningen så är det inte
rimligt att bevilja mer än till padelsatsningen. När det gäller Tomelilla
Tennisklubb konsekvens kommer det att finnas möjlighet att öka sina
intäkter för uthyrning av anläggningen och därmed skapa förutsättning för
att kunna investera och förbättra i anläggningen.
Barnperspektivet
Förvaltningen har funnit att föreningen kan tillföra en ny anläggning i
Tomelilla kommun som även gynnar barn och unga i sitt utövande av
idrott. Det ökar möjligheten till en ny fysisk aktivitet och därmed möta
efterfrågan för padel för barn och unga.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt

Kultur och fritid

Ros-Marie Stjernfeldt
Enhetschef kultur och fritid
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Ksau § 292

Dnr KS 2020/200

Svar på motion angående utökning av antalet revisorer i
Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisationsoch arvodesberedningen.

Ärendebeskrivning

Inger Åbonde (S) har lämnat in motion angående utökning av antalet
revisorer i kommunen med följande lydelse:
”Idag säger kommunens revisionsreglemente att kommunen ska ha fem
revisorer. Ända sedan valperiodens början har detta inte uppfyllts på
sammanträdena.
I början av år 2019 fanns det en vald revisor, som inte deltog alls fram tills
avsägelse inkom i april månad 2019 och en revisor, som inte deltog i sex av
nio sammanträden under januari-september, avgick i september. Under
denna tid tjänstgjorde endast tre revisorer, vilken verkligen inte är
tillfredställande.
I slutet av år 2019 avsade sig ytterligare en revisor. En ny revisor valdes, som
aldrig kom på något sammanträde. I september månad valdes en ny revisor.
Detta har inneburit att endast fyra revisorer funnits under tiden januariseptember under år 2020. Detta är heller ej tillfredställande.
Man kan säga att under tiden januari 2019 fram till oktober 2020 har det inte
funnits fem revisorer i Tomelilla kommun, som reglementet säger ska finnas.
Om en kommun endast har fem revisorer finns det dessutom inte möjlighet
att göra undantag för någon revisor om någon i dennes familj också är
politiskt aktiv i kommunen. En ledamot i en nämnd i Tomelilla har under
mandatperioden tvingats avgå från sitt uppdrag på grund av detta.
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§ 292 forts.
Vi menar därför att kommunen borde ha sex revisorer så att liknande
ovannämnda situationer inte ska kunna inträffa i framtiden. Naturligtvis kan
det ändå vara så, om mer än en revisor uteblir, men situationen uppträder
med utökningen mer sällan.
Som ett förtydligande av möjligheterna kan man på Skånes Kommuner och
Regioner - SKR:s hemsida bland annat läsa följande:
Fullmäktige ska utse minst fem revisorer för granskning av styrelse, nämnder
och beredningar i kommuner, landsting och regioner. Ersättare ska inte utses.
Det är fullmäktige som fastställer hur många revisorer som ska väljas, det
sker oftast i ett revisionsreglemente. Det genomsnittliga antalet revisorer
under mandatperioden 2015 - 2018 är i kommunerna sex och i landstingen
nio.
I alla val av revisor är det grundläggande att revisorn ska stå fri från den/dem
som ska granskas och inte själv ha ett ansvar i verksamheten. Revisorns
oberoende bör vara så tydligt och oinskränkt som möjligt för att uppnå
förtroende och kontinuitet. Oberoendet säkras formellt genom
valbarhetsreglerna i KL.
Jäv är inte i sig ett valbarhetshinder, men en omständighet att
uppmärksamma och ta hänsyn till vid nominering och val. Jävsreglerna har
också som syfte att garantera oberoendet. Ofta sammanblandas begreppen
valbarhetshinder och jäv. Jäv kan uppstå under det löpande revisionsarbetet,
och är inte ett valbarhetshinder. Jäv innebär att vara inblandad i, berörd av
eller ha intressen i ett särskilt ärende/en särskild fråga/granskning.
Jävsreglerna är desamma för revisorer som för andra förtroendevalda och
anställda i kommunen eller landstinget/regionen.
Förekomsten av valbarhetshinder behöver beaktas när det antal revisorer
som ska väljas läggs fast i fullmäktige. Antalet revisorer kan behöva vara fler
än fem om revisorer väljs med s.k. undantag.
I vissa situationer kan fullmäktige välja en revisor med undantag. Begreppet
undantag har utvecklats i praktiken och innebär att fullmäktige väljer en
person till revisor, men samtidigt tar hänsyn till att det finns en
redovisningsskyldighet med i bilden som till någon del måste begränsa
revisorsuppdraget.
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§ 292 forts.
Ett val med ett sådant undantag kan vara aktuellt om den som föreslås väljas
till revisor i sin egen anställning är redovisningsskyldig till kommunen eller
har en närstående (make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan
närstående) som är redovisningsskyldig (som ledamot, ersättare eller
tjänsteman). I sådana fall kan revisorn väljas med undantag för granskning av
den verksamhet där redovisningsskyldigheten finns.
Ett annat exempel är om en revisor är god man eller förvaltare. En god man
eller förvaltare lämnar en särskild redovisning till
Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren. Revisorn blir därmed jävig vid
granskning av Överförmyndarnämnden/Överförmyndaren och bör därför
väljas med undantag för den myndigheten.
Om fullmäktige väljer en eller flera revisorer med undantag bör fullmäktige
utöka revisorsgruppen för att inte problem ska uppstå i förhållande till
grundregeln om att minst fem revisorer ska väljas.
Det är dock i praktiken omöjligt att välja en revisor med undantag för
granskning av kommunstyrelsen eller landstings/regionstyrelsen. Ett val med
ett sådant undantag förhindrar revisorn från att delta i merparten av
revisionsarbetet. En revisor som inte kan granska styrelsen kan därmed inte
genomföra sitt uppdrag med helhetssyn. Ett sådant begränsat uppdrag skulle
därför strida mot God revisionssed.
Vi föreslår
Att
antalet revisorer i Tomelilla kommun utökas till sex revisorer.”
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande
yttrande:
Frågan om att utöka antalet revisorer från fem till sex har diskuterats både
politiskt och på tjänstemannanivå vid ett par tillfällen under innevarande
mandatperiod. Det har dels handlat om en jävssituation där en av revisorerna
inte skulle kunna deltaga dels när en av de valda revisorerna inte deltog vid
sammanträdena.
Av kommunallagen 12 kap § 5 framgår att minst fem revisorer måste väljas.
Detta har Tomelilla kommun uppfyllt, men problem kan uppstå när det
förekommer jäv eller revisor av annan anledning inte kan eller får deltaga.
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En jämförelse av våra grannkommuner visar att Ystads kommun har nio
valda revisorer, Simrishamns kommun har sex valda revisorer och Sjöbo
kommun har fem valda revisorer.
Ska en förändring av antalet revisorer göras så är lämplig tidpunkt vid nästa
mandatperiods början, dvs den 1 januari 2023. Även revisorernas reglemente
behöver i så fall ändras eftersom det i dagsläget framgår av § 3 att fem
revisorer ska väljas. Liksom vid andra förändringar av den politiska
organisationen bör den av fullmäktige tillsatta organisations- och
arvodesberedningen bereda frågan.
Ekonomiska konsekvenser

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

Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet.
Miljöperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att frågan berör miljöperspektivet.
Uppföljning

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

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen i enlighet med
förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till organisationsoch arvodesberedningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3880.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 151/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 282/200:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
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Ksau § 293

Dnr KS 2020/194

Svar på motion - Utbilda nämndledamöter och ge dem
en bra grund för korrekta beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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

Ärendebeskrivning

Mona Nihlén (V) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion - Utbilda
nämndledamöter och ge dem en bra grund för korrekta beslut med
följande lydelse:
”Våra kommuninvånare har rätt att begära att deras folkvalda tar väl
underbyggda beslut, som dessutom är fattade i demokratisk ordning och
enligt de lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller. De
har också rätt att begära att de som besitter platser i kommunens beslutande
nämnder och organ har åtminstone grundläggande kunskaper inom det
område där de ska fatta beslut. Beslut som fattas i en nämnd, och som
därefter rivs upp eller återvisas av en överinstans – ibland av skäl som går att
hänföra till ganska uppenbara kunskapsbrister inom exempelvis
Kommunallagen, Förvaltningslagen eller någon av de lagar och bestämmelser
som gäller för den verksamhet nämnden ansvarar för – drar med sig onödiga
kostnader; dessa händelser får också ofta stort utrymme i pressen och bidrar
därmed till ett ökande politikerförakt.
Vart fjärde år sätts nämnder samman med nya ledamöter och presidier.
Många ledamöter finns kvar i nämnderna under flera mandatperioder, men
en stor del av dem återfinns i en för dem ny nämnd, eller är helt nya i
politiken och därför ”oskrivna blad” både vad gäller sammanträdesmetodik,
kommunallagar och även ofta nämndens ansvarsområde. Under
mandatperioden händer det också relativt ofta att ledamöter lämnar sitt
uppdrag, och ersätts då av andra som inte alltid har de kunskaper som krävs
för uppdraget.

Justerandes sign

115

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 293 forts.
Vi anser att denna brist går att överbygga med ganska enkla medel genom att
ge alla ledamöter en bra grund att stå på för att kunna delta i ett
beslutsfattande som ger korrekta beslut – beslut som fattas enligt de lagar
och regler som finns för politiska verksamheter i kommuner, exempelvis
Kommunallagen och Förvaltningslagen. En introduktion inom det område
som nämnden verkar, åtminstone för de ledamöter som inte har någon
tidigare erfarenhet av det, anser vi också skulle medverka till bättre och mer
genomarbetade beslut. Här kan också en övergripande introduktion i de
viktigaste delarna av den lagstiftning som gäller för området – exempelvis
Socialtjänstlagen för Vård- och omsorgsnämnden – vara på sin plats.
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår därför,
att alla ledamöter efter varje val får genomgå en anpassad utbildning, dels i de
lagar, regler och lokala organisatoriska föreskrifter som gäller för hur ett
nämndsammanträde ska genomföras, dels övergripande inom det område
som nämnden ansvarar för, samt
att åtgärderna i första attsatsen även gäller för ledamöter som under
mandatperioden tar en plats i en nämnd eller ett organ.”
Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander, avger följande
yttrande:
Det är självklart viktigt att de förtroendevalda i Tomelilla kommun får den
utbildning som behövs för att kunna ta väl underbyggda beslut. Samtidigt är
det viktigt att komma ihåg att de förtroendevalda inte förväntas ha
detaljkunskaper i varken den övergripande lagstiftningens som kommunallag
och förvaltningslag, eller i den speciallagstiftning som styr nämnden som
Plan- och Bygglagen för byggnadsnämnden och Socialtjänstlagen för vård
och omsorgsnämnden. Denna detaljkunskap måste tjänstemännen i
förvaltningen stå för.
I början av nuvarande mandatperiod genomfördes en omfattande
utbildningssatsning för de förtroendevalda i kommunen. Den 30-31 januari
2019 genomfördes en tvådagarskonferens med samtliga förtroendevalda i
nämndpresidierna och ledande tjänstemän. Utvecklingsdagarna hölls på
Brösarps Gästis under ledning av Susanna Törneman från Impasse och ca 35
personer deltog.
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Några dagar senare bjöds samtliga nya förtroendevalda och de som endast
hade varit förtroendevalda en kortare period in till en utbildning. Den
genomfördes på Backagården i Höör den 4-5 februari 2019 och ett 30-tal
förtroendevalda deltog under ledning av kommunutbildarna Axelsson &
Gåsste. I utbildningen ingick kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet
och sekretess, men också om vår kommuns organisation inklusive dragningar
av samtliga verksamhetschefer och hur man som förtroendevald yrkar,
reserverar sig och så vidare. Utbildningen gick dock inte in på de lagar som
gäller för enskilda nämnder.
När någon nyväljs under mandatperioden så utbildas dessa kort i hur
Netpublicator fungerar, men någon annan ”nyvaldsutbildning” ges inte. I
stort är det ca en nyvald per kommunfullmäktigesammanträde, så det skulle
innebära en stor insats att erbjuda en utbildning till varje nyvald. Ett
alternativ skulle kunna vara att erbjudan ”nyvaldsutbildning” en gång per år
för de som har valts in det senaste året.
Det är givetvis upp till de förtroendevalda att besluta om vilka utbildningar
som ska genomföras. Exempelvis kan en nämnd besluta om att ha en
utbildningsdag för sin nämnd i början av mandatperioden, då kan lagstiftning
som berör just den nämnden tas upp mer ingående.
Förvaltningens förslag inför nästa mandatperiod är att samtliga
förtroendevalda i kommunen bjuds in till en digital grundutbildning i början
av mandatperioden. Den kommer i första hand att vända sig till de som är
nya men det blir öppet för alla som vill att deltaga.
I varje nämnd kommer frågan om utbildning att tas upp på första
sammanträdet för mandatperioden och där kan nämnden själv besluta om
vad som främst behöver tas upp under en utbildningsdag. Därutöver
kommer presidierna och kommunledningen att bjudas in till en konferens
liknande den som hölls i Brösarp i januari 2019.
Under mandatperioden kommer det att erbjudas en grundutbildning för
nyvalda en gång per år. Denna kommer att anpassas efter de nyinvaldas
behov och önskemål.
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Ekonomiska konsekvenser

Det kostar givetvis att anordna utbildningar. Dyrast blir det vid
tvådagarsutbildningar med övernattning. Exempelvis kostade utbildningen på
Backagården i februari 2019 ca 100 tkr. Kan utbildningar hållas digitalt så blir
det givetvis betydligt billigare, även om kostnaden för professionella utbildare
kvarstår.
Kommunstyrelsen bör stå för kostnaden för övergripande utbildningar
medan respektive nämnd bör stå för kostnaden för nämndspecifika
utbildningar.
Barnperspektivet

Förvaltningen har inte funnit att frågan berör barnperspektivet nämnvärt.
Miljöperspektivet

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

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

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2020.3886.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 147/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 278/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning.
_________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall
Justerandes sign
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Ksau § 294

Dnr KS 2020/165

Svar på motion - Inrätta ett föreningsledarpris
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och förslag till
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

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

Ärendebeskrivning

Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Inrätta ett föreningsledarpris
med följande lydelse:
”På nationaldagen delar Tomelilla kommun ut kulturpris och idrottspris till
individer, lag eller grupper som gjort betydande insatser för kulturen eller
inom idrotten som på något sätt har koppling till kommunen. Detta är en fin
tradition som engagerar kommuninvånarna, inte minst om man ser till antalet
nomineringar som kommer in.
Bakom varje framgång står ofta ledare som utan att synas i rampljuset lägger
ner ledig tid för att barn och unga ska kunna ha en aktiv och rolig fritid. Det
kan var tränaren, körledaren, fritidsledare, vaktmästaren, personer som i det
tysta ser till så att verksamheten rullar. Alla har de oftast en sak gemensamt.
De gör det på sin fritid på ideell basis.
Många kommuner har inför ett pris för föreningsledare för att
uppmärksamma deras insatser. I Tomelilla är vi inte där ännu. I debatten om
trygghet i samhället poängterar vi vikten av en aktiv fritid, något som
förutsätter aktiva och engagerade ledare i föreningslivet. Dessa fantastiska
människor är värda att uppmärksammas. Vad vore bättre än att göra detta i
samband med att prestationer inom idrott och kultur uppmärksammas på
nationaldagen?
Socialdemokraterna yrkar mot bakgrund av ovanstående
att

Tomelilla kommun inrättar ett föreningsledarpris.”
Justerandes sign

119

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 294 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 (Ksau §
235/2020) att remittera motionen till förvaltningen för beredning och
därefter till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Förvaltningen genom samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
lämnar följande yttrande:
Motionären belyser att de nuvarande priserna ges idag till individer.
Historiskt sett har prisen gått mer till enskilda personer än till grupper och de
enskilda personerna har varit ledare inom just sin förening eller grupp.
Förvaltningen kan se fördelar med att inrätta ett föreningsledarpris inom ett
brett spektrum, men görs detta krävs det att kommunen ändrar i reglerna
kring kultur- och idrottspris vilka som är målgruppen av dessa priser så att
det blir tydligt. Inom just idrottspriset är det främst ledare för en verksamhet
som fått priset, men även kandidater som är att betrakta som ledare inom just
sin genre.
Ekonomiska konsekvenser
Prissumman lär bli försumbar, men priset bör delas ut först 2022 då
nämnden bör få medel till detta pris.
Barnperspektivet
Ärendet har inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Inga konsekvenser.
Uppföljning
Efter att priset har delats ut bör förvaltningen följa upp processen och dess
stadgar.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram stadgar och revidera aktuella stadgar i övriga priser.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämnden § 59/2020, handlingsid: Ks 2020.3747.

Justerandes sign
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§ 294 forts.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 129/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 235/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden § 59/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram stadgar och revidera aktuella stadgar i övriga priser.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall

Justerandes sign
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Ksau § 295

Dnr KS 2020/89

Svar på motion - Uppdatering av gamla detaljplaner
innan nya exploateringar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens förslag
till yttrande.

Reservation

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

Ärendebeskrivning

Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) har lämnat in motion –
Uppdatering av gamla detaljplaner innan nya exploateringar med
följande lydelse:
”Tomelilla kommun växer. Det är länge sedan så många nya bostäder byggs
och områden växer fram. Att intresset för att bo och leva i Tomelilla ökar är
positivt ur många olika aspekter.
När nu områdena på Karlsborg byggs ut görs detta utifrån en detaljplan som
togs fram redan innan Andra Världskriget bröt ut. Av detaljplanen kan man
exempelvis läsa att uthus får inredas så att gårdskarl kan flytta in. Vi menar
att det är orimligt att kommunen under 2010-talet exploaterar nya områden
som bygger på en detaljplan som beslutades på 1930-talet.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi
att före beslut om exploatering av mark för bostadsändamål, ska en äldre
detaljplan uppdateras till, vid exploateringstillfället, aktuell standard och
regler.”

Justerandes sign
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§ 295 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-13 § 121 att remittera en
motion från (S) till förvaltningen för beredning och yttrande från
Samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningen framför följande:
 Samtliga kommunala tomter inom Karlsborgsområdet utom en
omfattas av bestämmelser med laga kraft 1983-06-27. Den
bostadstomt som är reglerad med äldre bestämmelser är redan såld,
har fått bygglov och har påbörjad byggnation. Föråldrade
bestämmelser har inte ställt till några större problem för byggnationen
på denna tomt.
 De 8 detaljplaner som antogs före eller under andra världskriget
omfattar ca 1/4 av tätortens detaljplanerade yta. Inom området finns
endast enstaka tomter kvar att bebygga.
 Enlig plan- och bygglagen ska den som har nytta av en detaljplan
bekosta framtagandet och genomförandet. Det innebär att det är
ägarna till fastigheterna inom detaljplanerna som i första hand begär
och betalar för nya detaljplaner om kommunen inte har ett särskilt
intresse av att utveckla ett område.
 Kommunen har störst nytta av att detaljplanera nya områden för
bostäder och industri, samt göra om detaljplaner för områden som
kommunen själv äger om dessa är detaljplanerade på ett icke
ändamålsenligt sätt. I närtid har kommunen till exempel ändrat
detaljplanen för Hallen så att denna kunde säljas för bostadsbyggande.
Det finns också ett nytt uppdrag att ändra delar av detaljplanen för
kommunens gatufastighet Tomelilla 10:239. Detta är helt i linje med
förslaget i motionen och gällande praxis behöver därför inte
förändras.
Förvaltningen understryker att rådande praxis är helt i linje med motionens
förslag och drar slutsatsen att praxis inte behöver förändras.
Förvaltningen föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden överlämnar
denna skrivelse till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen även i
framtiden följer nuvarande praxis och ger planuppdrag för oplanerad mark
eller för områden där det finns ett omedelbart behov att ändra gällande
detaljplan.

Justerandes sign
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§ 295 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Barnperspektivet
Beslutet medför inga negativa konsekvenser för barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Beslutet medför inga negativa konsekvenser för miljöperspektivet.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar denna skrivelse till kommunstyrelsen
som yttrande över motion om uppdatering av gamla detaljplaner och lyfter
fram följande:
 Rådande praxis för planuppdrag och efterföljande exploateringar är
helt i linje med motionens förslag.
 Praxis för planuppdrag behöver därför inte förändras.
 Kommunstyrelsen kan även i framtiden följa gällande praxis att innan
exploatering ge planuppdrag för oplanerad mark eller för områden där
det finns ett omedelbart behov att ändra gällande detaljplan.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden § 105/2020, handlingsid: Ks 2020.3800.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 82/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 121/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.

Justerandes sign

124

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 295 forts.
Samhällsbyggnadsnämnden § 105/2020: Samhällsbyggnadsnämnden
överlämnar denna skrivelse till kommunstyrelsen som yttrande över motion
om uppdatering av gamla detaljplaner och föreslår att motionen kan anses
som besvarad med denna skrivelse:
 Rådande praxis för planuppdrag och efterföljande exploateringar är
helt i linje med motionens förslag.
 Praxis för planuppdrag behöver därför inte förändras.
 Kommunstyrelsen kan även i framtiden följa gällande praxis att innan
exploatering ge planuppdrag för oplanerad mark eller för områden där
det finns ett omedelbart behov att ändra gällande detaljplan.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslista/Patrik Månehall

Justerandes sign
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Ksau § 13

Dnr KS 2020/164

Svar på motion angående bikupor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionens första att-sats och bifalla
motionens andra att-sats.

Reservation

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

Ärendebeskrivning

Inger Åbonde (S) har den 16 september 2020 lämnat in en motion
angående bikupor med följande lydelse:
” Det finns flera exempel i städer och samhällen både i Sverige och i andra
länder som har biodlingar, bl a på tak. Fördelar med att ha biodlingar i städer
är att bina får en större tillgång till en variation av växter, och att det inte
används särskilt stora mängder bekämpningsmedel. Desto fler gånger ett bi
besöker en äppelblomma, desto större blir nämligen frukten!
Pollinatörerna (främst bin, humlor, flugor, skalbaggar och fjärilar) har
minskat kraftigt de senaste åren på grund av att de växter som ger nektar och
pollen har minskat i antal, liksom de miljöer som de kan övervintra i. Alltför
välskötta miljöer minskar den biologiska mångfalden och pollinatörernas
livsmiljöer. Variationsrika miljöer med ytor som ängar och perennrabatter
gynnar den biologiska mångfalden och kan utgöra viktiga livsmiljöer för
pollinatörer.
Många kommuner uppmuntrar och ger tillstånd för placering av bikupor på
kommunal mark och t. ex i rondeller. Den som äger kuporna är ansvarig för
sina kupor och bin.
Det finns också kommuner med egna bikupor. Tomelillas kommunhus vätter
mot ett parkområde och vore en utmärkt plats för en kupa.

Justerandes sign
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§ 13 forts.
Vi yrkar med bakgrund av ovanstående
att
Tomelilla kommun, som ett gott föredöme, installerar en eller flera
bikupor på kommunhusets ”bakgård” eller annan lämplig plats.
att

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

Yttrande samhällsbyggnadsverksamheten:
I samband med det kommande LONA-projektet med vilda pollinatörer och
blommande ängar kan vi uppmuntra enskilda medborgarna, föreningar och
skolor att placera ut tex insektshotell eller skapa andra åtgärder som gynnar
insekter bin och humlor livsmiljöer inom projektets ram.
Ekonomiska konsekvenser
För samhällsbyggnadsnämnden innebär förvaltningens förslag till beslut inga
ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Ger möjlighet för högre upplevelsevärden för barnen.
Miljöperspektivet
Konsekvenserna för miljön och den biologiska mångfalden är positiva.
Uppföljning
Ärendet bedöms inte vara av den art att uppföljning är behövlig.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsens
arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen i
den första att-satsen medan att bifalla den andra att-satsen utifrån
samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande i denna skrivelse.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämnden § 120/2020, handlingsid: Ks 2020.4024.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 128/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Justerandes sign
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§ 13 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 234/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden § 120/2020:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen i
den första att-satsen medan att bifalla den andra att-satsen utifrån
samhällsbyggnadsverksamhetens yttrande i denna skrivelse.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar bifall till motionen.

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslistan/Patrik Månehall

Justerandes sign
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Ksau § 14

Dnr KS 2020/156

Svar på motion om språkkrav i svenska för anställning
inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

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

Reservation

Per Gustafsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om bifall till
motionen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020 att remittera
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och
omsorgsnämnden för yttrande.
Per Gustafsson (SD) och Thony Blomgren (SD) har lämnat in motion
om språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen med
följande lydelse:
”Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom
omsorgen, men då krävs det givetvis att språkkunskaperna i svenska är
tillräckliga.
Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad
personalen säger och menar, men även att själv bli förstådd. Detta handlar
främst om vårdtagarens tillit och trygghet, vilket är fundamentalt och högst
rimligt att avkräva omsorgen.

Justerandes sign

129

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 14 forts.
Otillräcklig kunskap i svenska hos personal kan betyda reell fara för att
brukaren inte får den vård & omsorg vederbörande behöver och förväntas
få. Därtill utgör språkförbistring risk för misstag av vårdplan och vid
medicinering, vilket under rådande pandemi är än mer viktigt vilket kan vara
direkt avgörande för enskilda brukare.
Vidare riskerar övrig personal merarbete då de utöver sina ordinarie
arbetsuppgifter kan tvingas agera pedagog, kontrollant och kommunikatör åt
kollegor som brister i svenska. Ett merarbete och ansvar som ger ökad
arbetsbelastning, vilket i sin tur riskerar att ge utbrändhet och sjukskrivningar
som följd.
Det fackliga organet, Kommunalarbetaren har tidigare skildrat ett antal
incidenter och arbetsmiljöproblem direkt kopplat till språkförbistringar, ex
hur personal inte klarar att svara i telefon, formulera avvikelser och
dokumentera på svenska https://ka.se/2018/06/12/stora-sprakproblem-ialdreomsorgen/Enligt Expressen & TT den 10/7 redogör man att Coronapandemin kan ha förvärrats bland våra äldreboende pga svag svenska.
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/svag-svenska-kan-hapaverkat-covidvard/
Tomelilla kommun ska vara en attraktiv vård- och arbetsgivare, men även en
integrationsskapande aktör. För att bibehålla och öka denna attraktion bör
kommunen i samband med rekrytering, av såväl vikarierande- som ordinarie
personal, inbegripa betryggande språkkunskaper i svenska i sin
kravspecifikation. Lämpligen torde Tomelilla kommunen ställa motsvarande
krav på externa aktörer som kommunen upphandlar.
Språkkunskapen kan exempelvis vidimeras genom ett obligatoriskt språktest i
nivå med Socialstyrelsens rekommendationer för godkänd svenska på
gymnasienivå som minimikrav. Denna pretention torde även företes redan
anställd personal tillsammans med erbjudan om betald svenskautbildning.
Allt för att upprätthålla tillit och kvalitet åt våra enskilda vårdtagare, men
även för minskad arbetsbörda, ökad kunskap och stolthet hos vårdpersonal i
vår kommun.
Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att
kommunfullmäktige beslutar:

Justerandes sign
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§ 14 forts.
-

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

-

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

Förvaltningen, genom socialchef Camilla Andersson, har genomfört en
utredning av de yrkanden Sverigedemokraterna lämnat i sin motion
och kommit fram till följande:
När det gäller ej legitimerade yrken så är det förvaltningens bedömning att
det finns tillräckligt stöd för att leva upp språkkravet. Socialstyrelsens
föreskrift SOSFS 2011:12 Grundläggande kunskaper hos personal som
arbetar i socialtjänstens omsorg av äldre, innefattar allmänna råd på att
personal ska ha en förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska.
Till stöd vid rekrytering och bemanning finns Chefsportalen samt
kommunens övergripande Riktlinje för rekrytering i Tomelilla kommun
tillsammans med dokument för upprättande av behovsanalys, kravprofil och
stöd vid referenstagning. Utöver stöd i dokument och Chefsportal finns den
centrala rekryterings- och bemanningsenheten som ska kvalitetssäkra
kommunförvaltningens rekryteringar och bemanningar.
Inte att förglömma är intervjutillfället med kandidaterna där arbetsgivaren ges
tillfälle att närmare undersöka och i samtalen säkerställa kandidaternas
kvalifikationer och kompetenser såväl utbildningsmässiga som yrkesmässiga.
Denna kontroll sker idag både skriftligt och muntligt.
I avtalet med våra entreprenörer Förenade Care så finns krav på
språkkunskap under avsnittet som innefattar personalens kompetens.
Ekonomiska konsekvenser
Att bereda och yttra sig över motionen får i detta fall inga ekonomiska
konsekvenser.

Justerandes sign
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§ 14 forts.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning ingår inte i uppdraget från ksau.

Vård och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsens
arbetsutskott

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

Beslutsunderlag

Vård och omsorgsnämnden § 93/2020, handlingsid: Ks 2020.4025.

Tidigare behandling

Kommunfullmäktige § 121/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 232/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
förvaltningen för beredning och därefter till vård och omsorgsnämnden för
yttrande.
Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott § 69/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka motionen eftersom det framgår av
förvaltningens utredning att det redan finns språkkrav vid såväl anställning i
kommunen som hos den entreprenör som kommunen anlitar för delar av
utförandet.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

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

Leif Sandberg (C) yrkar bifall till vård och omsorgsnämndens förslag.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Balanslistan/Patrik Månehall

Justerandes sign

133

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 299

Dnr KS 2020/2

Redovisning av anmälningsärenden 16 december 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Regeringsbeslut 2020-11-19 från Trafikverket,
Infrastrukturdepartementet – Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen
i arbetet att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på
fjärrtåg.
2. Regeringsbeslut 2020-11-19 från Post- och telestyrelsen – Uppdrag att
förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg.
3. Protokoll 2020-11-17, §§ 53-64, från kultur- och fritidsnämnden.
4. Protokoll 2020-11-18, §§ 256-269.från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
5. Protokoll 2020-11-19, §§ 51-58 från revisorerna.
6. Protokoll 2020-11-12, §§ 64-71, från Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd
7. Protokoll 2020-11-23, §§ 40-50, från Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund
8. Protokoll 2020-11-20, §§ 103-111, från samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 299 forts.
9. Protokoll 2020-11-25, §§ 270-284, från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
10. Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren
2020, 2020-12-01 – Nationella vårdkompetensrådet.
11. Protokoll 2020-11-17, §§ 80-103, ÖKRAB Österlens Kommunala
Renhållnings AB.
12. Protokollsutdrag 2020-11-30, § 232/2020 från kommunfullmäktige
Simrishamns kommun – Delårsrapport för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund 2020-01-01 – 2020-08-31.
13. Protokollsutdrag 2020-11-30, § 250/2020 från kommunfullmäktige
Simrishamns kommun – Revisorernas bedömning av delårsrapport
2020-08-31 – Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.
14. Protokollsutdrag 2020-11-30, § 241/2020 från kommunfullmäktige
Simrishamns kommun – Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen.
15. Protokollsutdrag 2020-11-30, § 235/2020 från kommunfullmäktige
Simrishamns kommun – Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område MF Dnr ADM.2020.2146.
16. Protokollsutdrag 2020-11-25, § 120/2020 från byggnadsnämndenInternbudget och verksamhetsplan för byggnadsnämnden 2021.
17. Protokollsutdrag 2020-11-25, § 121/2020 från byggnadsnämnden –
Byggnadsnämndens internkontrollplan 2021.
18. Protokoll nr. 5, 2020-11-25 – styrelsemöte med Tomelilla Industri
AB.
19. Protokoll nr. 6, 2020-11-25 – styrelsemöte med Österlenhem AB.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
16 december 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 299 forts.
20. Protokoll 2020-12-03 §§ 67-74 kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid Ks 2020.3891.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 17

Dnr KS 2021/4

Redovisning av anmälningsärenden ksau 13 januari
2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Protokoll 2020-12-09, §§ 177-193, från kommunstyrelsen.
2. Protokoll 2020-12-10, §§ 59-62, från revisorerna.
3. Protokollsutdrag 2020-12-10, § 61, från revisorerna - yttrande gällande
bisysslor i Tomelilla kommun.
4. Protokoll 2020-12-10, §§ 72-80, från Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd.
5. Protokoll 2020-12-11, §§ 112-125 från samhällsbyggnadsnämnden.
6. Protokollsutdrag 2020-12-14, § 263, från kommunfullmäktige
Simrishamn Österlen – Renhållningsordning 2021-2030.
7. Protokollsutdrag 2020-12-14, § 264, från kommunfullmäktige
Simrishamn Österlen – Översyn av lokala hälsoskyddsföreskrifter.
8. Protokollsutdrag 2020-12-14, § 266, från kommunfullmäktige
Simrishamn Österlen – Politiska sammanträden på distans.
9. Protokoll 2020-12-15, §§ 65-72, från kultur- och fritidsnämnden.
10. Från Österlen VA AB, den 14 december 2020, har inkommit Beslut
om VA-taxa och investeringsbudget.
11. Information från Trafikverket den 2020-12-14 – Information om
Trafikverkets pågående arbete med utpekande av riksintressen för
kommunikationer.
12. Protokoll 2020-12-15, §§ 33-43, från Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté.
13. Protokollsutdrag 2020-12-15, § 35, från Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté – Uppföljning av budget för SÖSK för 2020.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 17 forts.
14. Protokollsutdrag 2020-12-15, § 36, från Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté – Budget för SÖSK för 2021.
15. Protokollsutdrag 2020-12-15, § 37, från Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté – Culinary Heritage.
16. Protokollsutdrag 2020-12-15, § 38, från Sydöstra Skånes
Samarbetskommitté – South Baltic Corners Youth Project.
17. Protokoll 2020-12-16, §§ 285-299, från kommunstyrelsens
arbetsutskott.
18. Protokoll 2020-12-17, §§ 88-101, från vård och omsorgsnämnden.
19. Protokollsutdrag 2020-12-18, § 120, från familjenämnden –
Uppföljning av privata utförare.
20. Sveriges Kommuner och Regioner – meddelande från styrelsen nr
20/2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention
2021-2022.
21. Sveriges Kommuner och Regioner – meddelande från styrelsen nr
24/2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Regioner om Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021.
22. Meddelande 2020-12-21 från Vårdföretagarna Almega AB – angående
statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd
av sjukdomen covid-19.
23. Meddelande 2020-12-22 från Länsstyrelsen Stockholm – Förfrågan
om medverkan i kampanj.
24. Meddelande 2020-12-22 från Svenska Ridsportförbundet – Skärpta
restriktioner hot mot hästvälfärd.
25. Meddelande 2020-12-23 från Tomelillabor – Ärende: Skarpa
Medborgarförslag för en bättre, aktivare kommunvision.
26. Julbrev 2020 – Sydöstra Skånes Samordningsförbund.
27. Protokollsutdrag från Lunds kommun, kommunstyrelsen 2020-12-02,
§ 378 - Genomgripande utredning av Fritt Sök till gymnasieskolan.
28. Information om barn med funktionsnedsättning – Alla barn måste
kunna bli hörda.
29. Öppet brev till ansvariga inom skolan – barn och ungdomars
arbetsmiljö i skolan med anledning av covid-19.
30. Förslag gällande byggnationer av Energiproduktion genom
"Miljövänlig Geotermisk Energi"

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
13 januari 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 17 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.53.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Handläggare: Johan Linander
Titel: Kanslichef
E-post: britt.ekstrand@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: AnsvarigTlfMobil

Diarienummer: KS 2021/5
Datum 8 januari 2021

Redovisning av delegeringsbeslut
kommunstyrelsen den 27 januari 2021
Förvaltningens förslag till beslut

Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av delegeringsbeslut för kommundirektör t o m dec 2020.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla
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1.2

Underteckna avtal samt
underteckna andra
handlingar och
skrivelser såsom
Tomelilla kommuns
firmatecknare

Fullmakt Anders
Ledskog, Österlen VA
AB till Statens
Energimyndighet.

Dec 20 Kommundirektör

1.2

-”-

Samarbetsavtal
säkerhets- och
beredskapsfunktion
mellan Simrishamns,
Sjöbo och Tomelilla
kommuner.

Dec 20 Kommundirektör

1.2

-”

Anmälan behörig
beställare i SUS,
Försäkringskassan

Nov20 Kommundirektör

1.2

-”-

Ansökan om utbetalning Nov20 Kommun-direktör
till Tillväxtverket, Projekt
Förstudie 55 grader norr.

1.2

-”-

Rekvisition till
Nov20 Kommundirektör
Länsstyrelsen, rekvirering
medel Fossilbränslefria
kommuner 2.0.

1.2

-”-

Kontrakt med
Paradigmmäklarna om
Utsikt Tomelilla

1.2

-”-

Rekvisition till
Sept20 Kommundirektör
Regeringskansliet,
motverka konsekvenser
av isolering för äldre
med anledning av
spridningen av Covid 19

1.2

-”-

Ändrade villkor leasing,
Handelsbanken, samt
leasingavtal ALD

Kommundirektör

1.2

-”-

Överenskommelse
signalskyddschefsansvar

Kommundirektör

Aug20 Kommundirektör

2 (3)
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1.2

-”-

Ansökan om
medfinansiering,
Trafikverket
cykelåtgärder
Ullstorpsvägen samt
tillgänglighet Ö
Stationsområdet.

Kommundirektör

1.2

-”-

Rekvisition
Regeringskansliet
tillfälliga
smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.

Kommundirektör

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 12 januari 2021.
Kommunledningskontoret
Johan Linander
Kanslichef

3 (3)
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