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Handläggare:

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

Tomelilla den 6 april 2021                          Dnr KS 2021/3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden kommunstyrelsen 
den 14 april 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 6 april 2021.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 59 Dnr KS 2020/187

Informationsärende - Ordförandebeslut angående 
planuppdrag för Tryde 67:27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) beslutade den 17 
mars 2021, med stöd av kommunallagen 6 kap § 39, att begränsa 
planuppdrag enligt Ks § 184/2020 till att endast omfatta bostadsbebyggelse. 
Planen avses omfatta fastigheten Tryde 67:27 samt den del av kommunala 
fastigheten Tryde 13:22 som Tingvalla nyttjat som parkering. Nästa 
sammanträde med kommunstyrelsen är först den 14 april 2021 och detta kan 
inte avvaktas

Exploatören är inte längre intresserad av att köpa kommunens åkermark på 
fastigheten Tryde 13:22. Framtida behov av och lämpligt läge för service och 
verksamheter i Tryde bör enligt översiktsplanen utredas översiktligt innan 
detaljplan tas fram för dessa ändamål.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser förväntas uppstå av förändringen.

Barnperspektivet
Planförslaget stärker och främjar barns möjlighet till trygghet, utveckling och 
utbildning då det möjliggör bostäder, vård, förskola och skola.

Planuppdraget berör följande artiklar i barnkonventionen:
Artikel 16: Barn har rätt till ett privatliv.
Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder 
och mat.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 59 forts.

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

Uppföljning
Fortsatt planarbete bedrivs i enlighet med detta beslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut planuppdrag för Tryde 67:27, handlingsid: Ks 2021.1052.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 60 Dnr KS 2020/115

Årsredovisning 2020 för Tomelilla kommun

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

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för 
Tomelilla kommun. 

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

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

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

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

Balanskravsresultatet efter avsättning till resultatutjämningsreserven och 
ianspråktagande av sociala investeringsfonden är 28,7 mnkr

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 60 forts.

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

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

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 60 forts.

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

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2020 för 
Tomelilla kommun. 

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2021.1100.
Årsredovisning 2020 Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2020.1099.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Inledning 

Kommunstyrelsens ordföranden har ordet 

Tomelilla på Österlen – en kreativ och hållbar bit av Skåne! 

Året som gått har i stor utsträckning präglats av pandemin covid-19 och alla de åtgärder 

som vidtagits i våra verksamheter. Jag vill därför inledningsvis passa på att tacka alla 

kommunens medarbetare och då särskilt inom stöd- och omsorgsverksamheten för ett 

mycket gott arbete under året. Tack vare helhjärtat engagemang, god struktur och gott 

ledarskap har vi i stor utsträckning klarat av att hålla smittan borta från sårbara äldre och 

personer med funktionsutmaningar. Ett riktigt fint resultat under tuffa omständigheter! 

Kommunen redovisar för 2020 ett positivt resultat med +39,5 miljoner kronor. Det är 

sjuttonde året i rad som resultatet varit positivt och dessutom historiens starkaste. Det är 

ett resultat som stärker kommunens långsiktiga betalningsförmåga och möjliggör 

amortering på låneskuld eller senareläggning av nya lån. Buffertarna är inte ianspråktagna 

och verksamheterna har under året presterat en mycket god budgetföljsamhet och budgetar 

i balans eller med hyggliga överskott. Bra! 

Staten och riksdagen har varit ytterligt generösa med både extra statsbidrag och 

kostnadskompensationer under året, vilket tillsammans med realisationsvinster lyft 

resultatet. Detta har också medfört att vi kunnat göra nedskrivningar på 

anläggningstillgångar som annars hade riskerat komma som en kostnad i en framtida 

resultaträkning. Min bedömning är att kompensationer och statsbidrag kommer att hålla en 

mer blygsam nivå kommande år, då statens nyupplåning mot statsskuld inte kan fortsätta i 

nuvarande omfattning. Det är därför av yttersta vikt att vi som kommun har god ordning 

och reda i vår ekonomi. 

Under året har våra grundskolor fortsatt arbetat strukturerat med att nå ökad 

måluppfyllelse. Efter flera år av sviktande meritvärden och resultat i nationella prov, 

skönjer vi en uppgång av resultat och behörighet till fler förstahandsval och uppfyllande av 

utbildnings- och yrkesdrömmar. Det ger en riktig frihet för barn och unga. Dessa drömmar 

är det viktigt att alla hjälper till att stödja, därför är det glädjande att PRAO-platserna 

fungerat bra under året och att alla ungdomar som sökt kommunala feriejobb, har fått det. 

Under året har kommunfullmäktige väsentligt förstärkt ekonomin för familjenämndens 

verksamheter. Resurser finns nu i god omfattning motsvarande de mål och verksamheter 

som ställts upp och bedrivs. 

Pandemin har varit oerhört påfrestande på delar av vår bygds näringsliv, där särskilt 

besöks- och restaurangnäringen haft tuffa förhållanden med omställning och minskade 

intäkter som följd. Det är därför glädjande att Tomelilla kommun som enda kommun i 

Skåne under 2020 haft en minskande arbetslöshet med 0,8 procent och även ett minskande 

försörjningsstödsbehov. Detta är mycket tack vare ett livskraftigt småskaligt näringsliv och 

ett aktivt arbete inom vår individ- och familjeomsorg/arbetsmarknadsenhet med stort 

fokus på jobb och egen försörjning. 
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Digitaliseringen har under året tagit stora och långa språng - på grund av eller tack vare 

pandemin. Många av de tillämpningar som vi tvekat kring införandet av och många tjänster 

som vi tidigare inte hade behov av, har snabbt blivit realiserade. Många av våra anställda 

har under delar av året fått arbeta med bas i hemmet. Detta är en arbetsform som många 

sannolikt kommer växla till också efter pandemin och samtidigt kunna hålla en hög 

servicenivå till kommuninvånarna. I dagsläget har vi sannolikt inte bilden helt klar för oss, 

men som liten kommun har vi kommit långt i digitaliseringsarbetet. Vi har här haft en 

oerhörd nytta av att vara just en mindre och framåtlutad kommun. 

Fritidschecken är en av de satsningar som införts under året. Denna ska ses som ett 

komplement till redan befintliga föreningsstöd, så att fler barn och unga och deras 

vårdnadshavare genom efterfrågan ska kunna påverka och styra utbudet av aktiviteter. 

Fritidschecken kommer för många räcka långt för en mer aktiv fritid för fler. Den är ett bra 

stöd, som med fokus på barn och ungas intressen ger alla lika möjligheter och invånarna 

mer inflytande i vardagen. 

Många av de reformer och förbättringar som kommunfullmäktige beslutat om i budgeten 

för 2020, har på grund av pandemiläget inte kunnat fullföljas fullt ut. Däribland finns 

satsningarna måltidsvän och unga i omsorgen. Dessa satsningar rullas nu in i kommande år 

för att bidra till en ökad livskvalitet och stimulans för äldre invånare. Under året har arbetet 

med kommunens nya vision landat efter en lång förankringsprocess och 

Livskvalitetsprogrammet ligger färdigt för beslut i början av 2021. Arbetet med det under 

året politiskt beslutade uppdraget kring landsbygds- och tätortsprogram, kommer 

intensifieras när covid-19-läget planar ut. 

Slutligen vill jag dela glädjen av de strålande resultat vår kommun uppnått i SKR:s 

Kommunkompass 2020. Ett resultat på 497 poäng är riktigt bra, vilket visar att förvaltning 

och förtroendevalda kommit en bra bit på väg mot att framtidsanpassa Tomelilla kommun. 

Vi har rätt fokus, goda rutiner och en genomgående hög kvalitet i styrning och ledning, 

vilket gör att kommuninvånare kan ställa än högre krav på gott bemötande och bra 

leverans. Mycket bra jobbat! 

Leif Sandberg(C), kommunstyrelsens ordförande under 2020 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Nedan visas en översikt över kommunens och den kommunala koncernens utveckling. 

Koncernens utveckling (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 267,7 254,2 225,2 243,9 248,4 

Verksamhetens kostnader -877,8 -902,9 -911,9 -942,7 -941,1 

Årets resultat 23,1 20,1 0,7 12,7 50,8 

Soliditet (%) 38,4 39,2 36,1 35,9 35,7 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%) 15,6 17,5 17,2 18,1 20,2 

Investeringar 102,9 100,7 155,7 103,4 109,0 

Långfristig låneskuld 446,6 446,5 486,3 571,2 621,1 

Antal anställda (st) 817 829 804 797 851 

 

Kommunens utveckling (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Folkmängd (st) 13 330 13 416 13 557 13 617 13 663 

Kommunal skattesats (%) 20,61 20,61 20,61 20,61 20,61 

Verksamhetens intäkter 206,7 191,2 169,2 187,0 179,9 

Verksamhetens kostnader -844,6 -868,0 -874,5 -907,3 -896,6 

Årets resultat 18,0 13,4 7,1 12,1 48,1 

Balanskravsresultat 17,5 13,4 4,6 2,4 28,7 

Soliditet (%) 48,1 49,0 47,4 46,8 43,8 

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser (%) 15,7 17,9 19,5 20,8 22,6 

Investeringar 80,2 78,6 103,0 70,1 81,6 

Långfristig låneskuld 190,0 190,0 190,0 250,0 300,0 

Antal anställda (st) 744 751 725 717 718 

Den kommunala koncernen 

Nedan visas den samlade kommunala verksamheten som bedrivs i kommunens nämnds- 

och förvaltningsorganisation, helägda och delägda bolag, förbund samt privata utförare. 

Österlen VA AB är det nya gemensamma bolaget som Tomelilla och Simrishamns 

kommuner startat upp för att hantera drift och utveckling av VA-arbetet i de båda 

kommunerna. Aktiekapitalet är på 5 mnkr enligt aktieägaravtalet, där varje kommun står för 

2,5 mnkr. Bolaget togs i drift den 1 september 2020. 
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Österlenhem AB 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 

Antal anställda (st) 13 14 

Nettoomsättning 59 007 60 593 

Resultat efter finansiella poster 1 600 3 007 

Budgeterat resultat 384 927 

Balansomslutning 372 060 374 499 

Investeringar 32 779 38 525 

Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att där 

uppföra och förvalta eller sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva 

anordningar liksom uppförande av småhus till försäljning. Bolaget får även uppföra eller 

förvärva och förvalta offentliga kommunala byggnader. 

Österlenhem AB redovisade ett resultat efter finansiella poster på 3 007 tkr, ett överskott 

mot budget på 2 080 tkr. Bland annat kostnader för energi, snöröjning och 

halkbekämpning var lägre än förväntat på grund av att 2020 var varmare än normalt. Sänkta 

arbetsgivaravgifter och ersättning från staten för sjuklönekostnader på grund av pandemin 

medförde lägre kostnader än budgeterat och nedskrivningar av anläggningstillgångar som 

gjordes 2019 resulterade i en lägre avskrivningsnivå 2020. På intäktssidan påverkades 

resultatet kraftigt av bland annat högre försäkringsersättning än beräknat, tillval samt 

försäljning av traktor och bilar. 

Under året upphandlades ombyggnad av kvarteret Lansen med påbyggnad av en våning, 

där Skanska AB vann upphandlingen. Rivning påbörjas under 2021. Österlenhems 

önskemål att fastigheten ska ha låg energiförbrukning och klara energikraven för att kunna 

söka stöd för hyresbostäder medförde att förändringar behövde göras i projektet. Då 

fasaden ska hanteras varsamt enligt bygglovet måste andra förändringar göras för att klara 

energikravet. Fönster med lägre U-värden, annan taktäckning krävs, luft/vattenburen 

värmepump och solceller är några av de förändringar som är nödvändiga. Bidrag söktes för 

fjorton av de tjugotre lägenheterna som byggs. Där det tidigare funnits lägenheter kan detta 

stöd inte sökas, varför istället bidrag för ökad tillgänglighet söktes. Även solcellsbidrag 

kommer att sökas. 

Under året fortlöpte också bygget av sju lägenheter i Smedstorp. Det är bolagets egna 

framtagna koncepthus som byggs av Knut Edstrands byggnads AB. Det är välplanerade 

lägenheter med god planlösning och hög materialstandard som blir inflyttningsklara den 1 

juni 2021. Annonsering och uthyrning kommer att påbörjas i början av 2021. 

Nästa projekt som är på gång är Brösarp 11:16. en tomt på cirka tolvtusen kvadratmeter 

som bolaget tecknade kontrakt med Tomelilla kommun för att köpa. Köpet går igenom 

under förutsättning att bygglov söks inom viss tid. Planeringen är i full gång och tanken är 

att det är bolagets koncepthus som ska användas. Både SPF seniorerna Gullvivan i Brösarp 

och Brösarps byagille är intresserade av planerna som fått ta del av material och lämnade 

synpunkter och önskemål. Planering av Hallen 4 i Tomelilla där bolaget byggt två Kombo 
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minihus påbörjades. Här genomförs en studie utifrån planbeskrivningen för att se vilka 

möjligheter tomten kan ge i framtida byggande. 

Årets interna kontrollmål var upphandling och avtalstrohet samt sidouppdrag/bisyssla. 

Uppföljningen påvisade att det inte fanns allvarliga fel och brister inom dessa områden. 

Bolaget började under året arbetet med att få en del investeringar klassificerade som gröna 

för att ansöka om gröna lån som en del i hållbarhetsarbetet. Exempel på detta är byggnader 

med låg energianvändning eller byggnader där en insats kräver minskad energianvändning, 

elbilar etc. Arbetet med att sätta ut bikupor i området påbörjades. Dock fick arbetet med 

klimatsmart boende, tillsammans med Ystad Bostäder AB, Simrishamns Bostäder AB och 

Sveriges Allmännytta, skjutas på framtiden på grund av pandemin. Arbetet innebär att man 

samlas, lär, delar information och goda exempel samt pushar varandra i miljöarbetet. 

För Österlenhem är det viktigt att bedriva en verksamhet som är långsiktig, hållbar och 

främjar utvecklingen av Tomelilla kommun. Detta gör de genom att erbjuda ett brett utbud 

av bostäder med god kvalitet och servicenivå. I samarbete med kommunen och andra 

aktörer samt i olika projekt arbetar de för att främja gemenskap och öka 

tryggheten. Bolaget fortsätter att utvecklas genom de planer för byggnation och underhåll 

som finns. 

Tomelilla Industri AB 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 

Antal anställda (st) - - 

Nettoomsättning 1 506 1 517 

Resultat efter finansiella poster -1 040 -393 

Budgeterat resultat -654 -930 

Balansomslutning 17 508 16 985 

Investeringar 0 281 

Bolaget har som syfte med sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, 

sälja, hyra ut eller utarrendera fastigheter och uppföra och förvalta byggnader för industri- 

och hantverksändamål samt utbildning. Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva 

offentliga byggnader för att förvalta eller hyra ut. 

Tomelilla Industri AB redovisade ett resultat efter finansiella poster på -393 tkr, ett 

överskott mot budget på 537 tkr. 

Bolaget förvaltas av Österlenhem AB. De fyra fastigheterna som finns genererar en 

omsättning på cirka 1,5 mnkr. Styrelsen beslutade vid det sista styrelsemötet 2019 att 

fastigheten Balder 6 skulle läggas ut till försäljning. På grund av pandemin drog sig 

intressenterna ur. Det negativa resultatet beror på att man tidigare år gjort skattemässiga 

direktavdrag medan man i bokföringen lagt investeringar på plan. 
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Dialog fördes med kommunen om uthyrning av lediga lokaler i Industribyn 2. Dock är 

bolagets lokaler inte i skick för uthyrning då det krävs investeringar för att anpassas till 

hyresgäster för att på så sätt erhålla hyresintäkter. 

Målen i ägardirektiven är uppfyllda när det gäller soliditet men inte gällande avkastning på 

grund av att direktavdrag tidigare gjordes skattemässigt. 

Bolaget kommer att fortsätta arbetet med energieffektivisering. 

Österlens Kommunala Renhållnings AB 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 

Antal anställda (st) - - 

Nettoomsättning 37 492 39 719 

Resultat efter finansiella poster -121 -134 

Budgeterat resultat -233 -209 

Balansomslutning 8 929 9 996 

Investeringar 0 0 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner 

hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för 

kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av 

kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper. 

Österlens Kommunala Renhållnings AB redovisade ett resultat efter finansiella poster på -

209 tkr, ett överskott mot budget på 75 tkr. Både omsättningen och rörelsekostnaderna 

ökade med ungefär samma procentuella ökning. Anledningen till ökningen av 

omsättningen var främst höjningen av renhållningstaxorna med anledning av den av 

regeringen införda förbränningsskatten av restavfall samt en indexering av 

entreprenörsersättningarna. Även antalet kunder i området ökade vilket medförde en 

omsättningsökning. Kostnaden avseende inköp av matavfallspåsar till hushållen ökade 

samtidigt som kostnaderna minskade hos storköket, vilket troligen var en effekt av 

pandemin. För att möta ökande kostnader från leverantörerna måste bolaget höja 

renhållningstaxorna mot kunderna de kommande åren. 

Enligt antagen miljöpolicy ska bolaget ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa 

sätt med hänsyn till miljö, teknik och ekonomi. Miljönyttan från avfallshanteringen består i 

resurshushållning, energiåtervinning och produktion av biogas. Målet är att verksamheten 

ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt, hållbart och kretsloppsanpassat samhälle. 

Genom avtal och samverkan med Sydskånes Avfalls AB (SYSAV) får Ökrab del av de 

stordriftsfördelar som uppnås när fjorton kommuner tillsammans kan ta del av den senaste 

miljötekniken och genomföra de stora investeringar som behövs för att kunna utvinna 

energi från restavfall och biogas samt biogödsel från matavfall. Genom att i första hand 

åstadkomma återanvändning, materialåtervinning genom källsortering via 

återvinningsstationer (22 stycken) och återvinningscentraler (3 stycken) samt 
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energiutvinning genom förbränning samt biologisk behandling av matavfallet återvinns 

därmed idag cirka 99 procent av avfallet på ett miljö- och resursmässigt bra sätt. 

Sveriges Riksdag beslutade 2019 att samtliga kommuner ska samla in och borttransportera 

utsorterat matavfall senast den 1 januari 2021, vilket Ökrab har gjort sedan 2011. Under 

2020 samlade Ökrab in 2 467 ton matavfall från Tomelilla kommun och Simrishamns 

kommun. 

Under året färdigställde Ökrab tillsammans med 10 av Sysavs 14 ägarkommuner en ny 

renhållningsordning som kommer att implementeras i kommunerna under 2021. 

En ny bolagsordning togs fram av ägarkommunerna under 2019 och antogs vid Ökrabs 

bolagsstämma 2020. 

En intern kontrollplan togs fram och antogs av styrelsen för 2020. 

Under de senaste åren har man kunnat se en trend av minskade avfallsmängder vilket är 

mycket positivt. Det som kommer att vara Ökrabs viktigaste arbete under de kommande 

åren är införandet av bostadsnära insamling i området. Målsättningen är att kunna erbjuda 

kunderna i Simrishamns och Tomelilla kommuner en bostadsnära insamling till ett rimligt 

pris med en förbättring av mängden tidningar och förpackningsmaterial samtidigt som man 

minskar mängden restavfall. Idag råder stor osäkerhet om när detta system kan införas men 

förhoppningsvis kommer man att nå en lösning på detta under 2021. Under 2020 beslutade 

regeringen att ta bort producentansvaret för tidningar och journaler. I våra kommuner 

samlas årligen in cirka 45 ton av dessa material vilka riskerar att hamna i restavfallet om inte 

kommunerna tar över denna insamling. Under 2021 kommer Ökrab att försöka nå en 

överenskommelse om hur insamlingen skall fortsätta i ägarkommunerna. För att möta 

ökade kostnader i form av indexhöjningar och förbränningsskatt justeras renhållningstaxan 

2021 med 2 procent. Då regeringen beslutat om fortsatta höjningar av 

förbränningsskatten samtidigt som indexhöjningarna förespås bli 2-3 procent varje år är det 

troligt att Ökrab kommer att tvingas justera renhållningsavgifterna med motsvarande 

siffror de kommande åren såvida inte mängden restavfall minskar drastiskt. 

Österlen VA AB 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 

Antal anställda (st) - 52 

Nettoomsättning - 27 258 

Resultat efter finansiella poster - 29 

Budgeterat resultat - 0 

Balansomslutning - 60 176 

Investeringar - 1 368 

Österlen VA AB är det nya gemensamma bolaget som Tomelilla och Simrishamns 

kommuner startat upp för att hantera drift och utveckling av VA-arbetet i de båda 

kommunerna. Bolaget startades upp som en gemensam satsning mellan Simrishamns och 
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Tomelilla kommun för att långsiktigt kunna upprätthålla VA-försörjningen i båda 

kommunerna. Bolaget togs i drift den 1 september 2020. 

Österlen VA AB redovisade ett resultat efter finansiella poster på 29 tkr. Bolaget har i sin 

uppstart arbetat efter respektive kommuns tidigare antagna budget för VA-verksamheterna. 

Investeringar som genomförs i kommunerna genom Österlen VA AB:s försorg redovisas i 

respektive kommuns anläggningsregister. 

Under bolagets första månader låg fokus på att få igång administrativa rutiner och system 

parallellt med arbetet att genomföra en organisationsförändring inför 2021. Den pågående 

pandemin hade en stor påverkan på de sociala aspekterna under höstens arbete med en 

organisationsförändring. Utmaningen var att inte kunna ha gemensamma möten i större 

grupper vilket är en viktig del i att bygga gemenskap i en ny organisation. 

Ny VD rekryterades under våren, där tidigare avdelningschefen för VA-verksamheten i 

Simrishamn, tillträdde den 1 augusti. Den 1 september skedde verksamhetsövergången då 

all befintlig personal gick över från respektive kommun till VA-bolaget. Vid övergången 

gjordes ingen organisationsöversyn utan samtliga anställda övergick i sina befintliga tjänster 

och organisationsstrukturer. I september påbörjades en organisationsöversyn som fortlöpte 

hela hösten för att skapa en gemensam organisationsstruktur som gäller från och med den 

1 januari 2021. Resultatet av organisationsöversynen blev att det skapades tre olika 

avdelningar med olika fokus och ansvarsområden; Kundtjänst och intern service, Teknik 

och projekt samt Drift och underhåll. 

För att säkerställa att bolaget kan utvecklas och attrahera nya medarbetare krävs nya 

kontorslokaler i Tomelilla. VA-verksamheten rymdes inte i befintliga lokaler i 

kommunhuset utan behövde mer utrymme. En mängd olika alternativ jämfördes och 

utvärderades såsom nybyggnation, hyra av kontorsmoduler, hyra i kommunala lokaler eller 

hyra av privata hyresvärdar. Beslut togs att det strategiskt och mest ekonomiskt fördelaktiga 

alternativet är att hyra in sig i en del av det gamla bankhuset i anslutning till torget. Ett 

femårigt hyresavtal undertecknades i slutet av december med tillträdesdatum den 1 mars 

2021. 

Under året införskaffades ett nytt ekonomisystem, ett nytt intranät lanserades och en ny 

grafisk profil och grafisk handbok skapades. 

Arbetet med intern kontroll och riskanalys av verksamheten påbörjades under hösten. 

Detta arbete kommer att fortsätta under 2021 och en ny intern kontrollplan beräknas att 

fastställas under våren. 

VA-verksamheten i båda kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Taxorna har 

inte stigit i den takt som motsvarar de verkliga behoven av investeringar och inte heller 

behoven av förstärkning av organisatoriska och personella resurser. För att kunna 

långsiktigt säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning och avloppshantering behöver 

stora satsningar göras på följande: 
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• Bygga ut ledningsnät och öka kapacitet till både nya bostäder och befintliga 
områden 

• Öka förnyelsetakten så att reinvestering i ledningsnätet kan göras på en acceptabel 
nivå 

• Anpassa befintlig VA-infrastruktur för kommande/rådande klimatförändringar 

• Säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt genom att säkerställa en god tillgång av 
råvatten 

• Möta nya krav på avloppsrening samt omhändertagande av slam 

• Hantera dagvatten och minska tillskottsvatten inom verksamhetsområden 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 

Antal anställda (st) 50 50 

Nettoomsättning 71 121 71 708 

Resultat efter finansiella poster 321 416 

Budgeterat resultat 50 20 

Balansomslutning 40 844 40 911 

Investeringar 3 226 2 906 

Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är organiserad i 

ett kommunalförbund. Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet hålla en för 

förbundsmedlemmarna gemensam räddningstjänst enligt lagen. 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund redovisade ett resultat efter finansiella poster på 

416 tkr, ett överskott mot budget på 396 tkr. Överskottet beror främst på att 

personalkostnaderna var lägre än förväntat, vilket förklaras av riksdagens nedsättning av 

arbetsgivaravgifterna under mars-juni samt lägre ersättning för sjuklönekostnader och en 

lägre semesterlöneskuld. Beslutet att inte göra tillsyn på förskolor och serviceboende under 

pandemin hade en negativ påverkan på ekonomin i kombination med ökade kostnader för 

underhåll och räddningsmaterial avseende fordon och verkstad. 

Räddningstjänsten som är en samhällsviktig funktion har följt råden från Region Skåne och 

Folkhälsomyndigheten och tillämpade nödvändiga förhållningsregler, för att bidra till att 

begränsa smittspridningen. Åtgärder togs fram gällande hur räddningstjänsten ska 

genomföra övningar, tillsyn, brandskyddskontroller och vilken skyddsutrustning som ska 

användas. SÖRF ställde in eller flyttade fram aktiviteter som inte bedömdes som kritiska 

för att upprätthålla beredskap eller fullgöra uppdraget. SÖRF hade en god beredskap och 

uppmanade alla anställda till försiktighet i det allvarliga läget och att följa myndigheternas 

råd och restriktioner. Skärpta råd infördes för att minska smittspridningen av covid-19 och 

ett internt dokument skapades. Förbundets åtgärder för att minska riskerna redovisades 

kontinuerligt för direktionen. 
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Bristen på deltidsbrandmän är fortfarande stor i många av Sveriges kommuner. SÖRF blev 

sju färre anställda deltidsbrandmän under året. Det innebär ett ständigt arbete med att få 

ihop schemat och svårigheter att rekrytera deltidspersonal. 

Vid årsskiftet skedde förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa 

bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. 

Förändringarna innebär en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, genom en 

utökad föreskriftsrätt för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). MSB får 

genom förändringarna även utökade befogenheter att under vissa förutsättningar prioritera 

och fördela resurser. Kommunernas handlingsprogram ska bli tydligare, konkretare, hålla 

högre kvalitet och vara jämförbara, till förmån för både kommunerna och 

tillsynsmyndigheten. MSB har genom ändringen i lagen om skydd mot olyckor fått 

möjlighet att utfärda föreskrifter om programmens innehåll och struktur. MSB arbetar just 

nu med att ta fram sådana föreskrifter och även allmänna råd. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Ekonomi (tkr) 2019 2020 

Antal anställda (st) 17 17 

Nettoomsättning 15 667 17 407 

Resultat efter finansiella poster 3 73 

Budgeterat resultat -1 070 -710 

Balansomslutning 5 334 6 197 

Investeringar 148 0 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för 

myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet åt medlemskommunerna 

Simrishamn, Tomelilla och Ystad. 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund redovisade ett resultat efter finansiella poster på 73 

tkr, ett överskott mot budget på 783 tkr. Resultatet nedjusterades med en återbetalning av 

kommunernas medlemsavgift uppgående till 825 tkr. Enligt förbundsordningen ska 

överskott överstigande 1 procent av medlemsavgiften återföras till medlemskommunerna. 

Miljöförbundet tog under året över alkoholtillsynen från Tomelilla kommun vilket 

medförde att både intäkter och kostnader blev högre än budgeterat. Främst intäkterna var 

högre vilket härleder sig till miljö- och hälsoskyddsavgifter. 

Verksamheten följde i stora delar den verksamhetsplan som beslutades av direktionen 

under hösten 2019. Med anledning av den pandemi som råder i samhället gjordes det 

prioriteringar i tillsynen då verksamheten ställdes om till digitala inspektioner/kontroller. 

Det som tillkom under året när det gäller uppdrag och som inte kunde förutspås var 

trängselkontroller på serveringsställena som miljöförbundet utförde på uppdrag av 

medlemskommunerna. 

Vid halvårsskiftet övergick alkoholtillsynen till miljöförbundet från Tomelilla kommun. 

Arbetet med att handlägga ärende kom igång väl. Under hösten togs det beslut i respektive 
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medlemskommuners kommunfullmäktige att delegationen att besluta i alkoholärende, från 

och med 2021, ska övergå till miljöförbundet. Detta kommer att underlätta beslutsgången 

och bli mer effektivt, vilket ligger i det uppdrag som miljöförbundet har från 

medlemskommunerna. 

Under året utfördes cirka 375 riskinventeringar, cirka 375 inventeringar och det skickades 

ut cirka 275 rådbrev när det gäller enskilda avlopp. Livsmedelskontrollerna uppgick till 386 

och trängselkontrollerna till 240. Det utfördes 70 inspektioner av tobak, öl och receptfria 

läkemedel samt utfördes 246 hälsoskyddsinspektioner och av dessa var 45 inspektioner 

klagomål. På lantbruk och fruktodlare utfördes 150 inspektioner. Det utfördes 251 

inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet. När det gäller alkohol utfördes det 30 

inspektioner sedan halvårsskiftet. Sammanlagt utfördes under året 1 373 

kontroller/inspektioner/tillsyn. 

För att kunna följa med utvecklingen i samhället med ett digitalt arbetssätt satsar 

miljöförbundet på att så långt det är möjligt arbeta digitalt. Arbetet är ständigt pågående. 

Under året köptes det in en ny fuktmätare för att kunna mäta fukt exempelvis vid 

klagomålsärende. Under året införskaffades datorer som är lätta att ta med sig ut vid 

kontroll/inspektion. En drönare köptes i syfte att underlätta vid till exempel 

strandskyddstillsyn och vid olagliga soptippar. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Samhällsekonomisk utveckling 

I likhet med föregående prognos bedöms konjunkturen stärkas i Sverige 2021. En endast 

svag återhämtning beräknas ske i början av året, likt den svaga utveckling som präglade 

avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning antas dock få bättre fart under andra 

halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning, 

vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms 

ännu vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den 

svenska samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 2024. Det låga 

resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt, när återhämtningen 

väl tar fart igen. Därför beräknas BNP-tillväxten ligga klart högre än den trendmässiga vid 

en sådan uppgångsfas, vilket medför en åtföljande förstärkning av sysselsättningen och det 

kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas dock återhämtningen för antalet 

sysselsatta bli utdragen. Andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent, som 

genomsnitt de kommande tre åren. 

Källa: SKR Cirkulär 21:12 

Befolkningsutveckling 

Den 31 december 2020 uppgick Sveriges totala befolkning, enligt Statistiska Centralbyrån 

till 10 379 295 personer. Befolkningen ökade under året med 51 706 personer, en ökning 

med 0,5 procent och den lägsta på 15 år. Fördelningen mellan kvinnor och män är 49,7 

procent respektive 50,3 procent. 

Den låga befolkningstillväxten beror på minskad naturlig folkökning och på att 

invandringsnettot var lägre än 2019. Antalet födda under 2020 var ungefär samma som för 

2019, den minskade folkökningen beror nästan helt på att antalet döda ökade. Under 2020 

avled totalt 98 124 personer, vilket är 9 358 personer fler än 2019. Invandringsöverskottet 

till Sverige minskade med 50,7 procent under 2020, jämfört med föregående år. 

Under 2020 ökade befolkningen i Tomelilla kommun med 46 personer och uppgick vid 

årsskiftet till 13 663 personer. Under året avled 68 personer och 70 barn föddes, vilket ger 

ett födelseöverskott på 2 personer. 

Flyttningsnettot minskade med 6 personer, totalt flyttade 507 personer till Tomelilla och 

513 personer flyttade ut. Den största inflyttningen skedde från andra delar av Skåne med 

382 personer. 
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Arbetsmarknad 

Under fjärde kvartalet 2020 uppgick andelen sysselsatta i åldern 15-74 år till 67,1 procent, 

en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år. Andelen 

arbetslösa ökade med 1,6 procentenheter och uppgick till 7,9 procent. Ökningen var störst 

bland personer i åldern 15–24 år samt utrikesfödda. Antalet arbetade timmar var i 

genomsnitt 153,2 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en 

minskning med 3,6 procent. Säsongsrensade och utjämnade data visar på ett förbättrat 

arbetsmarknadsläge jämfört med det tredje kvartalet 2020. Samtidigt är arbetsmarknaden 

fortfarande dämpad jämfört med första kvartalet 2020 då effekterna av covid-19 ännu inte 

hade fått något större genomslag på den svenska arbetsmarknaden. 

Källa: Statistiknyhet från SCB den 9 februari 2021 

Arbetslösheten i Tomelilla kommun uppgick 2020 till 9,0 procent i jämförelse med medel i 

Sverige som uppgick till 8,5 procent. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Coronapandemins följdverkningar är omfattande, både för människors liv och hälsa och 

för ekonomier och marknader. Arbetet har sedan mitten av mars 2020 i allt väsentligt 

handlat om att hantera risker och påverkan som uppstått genom pandemin. Kommunens 

verksamheter har ställt in delar av sin ordinarie, planerade verksamhet och styrt om för att 

säkra samhällsviktig verksamhet. För att förhindra smittspridning har kommunen låtit den 

personal som har haft möjlighet arbeta hemifrån under året. Detta har medfört en del 

utmaningar kopplat till digitala möten och säkerhet. Pandemin har haft omfattande 

påverkan på den globala ekonomin vilket drabbat många olika näringsgrenar och därmed 

haft stor påverkan på verksamhet och ekonomi. Utvärdering av hur Tomelilla kommun 

och dess bolag hanterat pandemin kommer att ske framöver. 
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Den demografiska utvecklingen visar att andelen invånare i arbetsför ålder minskar och 

försörjningsbördan blir högre. Detta påverkar inte bara kostnaderna, utan även möjligheten 

att få bemanning med rätt kompetens och på sikt även att få efterfrågad bemanning 

överhuvudtaget. För att minska risken för kompetens- och personalbrist behöver Tomelilla 

effektivisera verksamheterna och arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Inom Tomelilla kommun och dess bolag finns anläggningar till stora värden, som 

exempelvis bostäder, lokaler och anläggningar. Det är viktigt att verksamheten kan fortsätta 

att nyttja fastigheter och anläggningar. Underhållsplaner och förnyelseinvesteringar minskar 

risken att drabbas av eftersatt underhåll. 

En ökad IT-risk finns i hela samhället i och med ökande digitalisering. Vissa verksamheter 

är mer känsliga än andra för dataintrång med mera. Riskerna kan minskas genom att öka 

medvetenheten om olika IT-risker, till exempel se över behörigheter samt arbeta aktiv med 

säkerhetsskydd. 

Operativa risker är sådana fel och brister i kommunens rutiner som kan leda till 

ekonomiska och förtroendemässiga förluster. Kvalitetsbrister i administrativa rutiner, 

otydlig arbetsfördelning och otydliga arbetssätt samt bristande kompetens skapar extra 

arbete, kvalitetsbrister och ökade kostnader. Vissa övergripande rutiner finns men generellt 

är det varje verksamhet som svarar för sina rutiner. Detta är något som ska följas i 

internkontrollplaner. 

Kommunen och dess bolag gör externa inköp för betydande summor och det är många 

medarbetar som är involverade i processen. Det finns en risk att det fakturerade inte 

levereras eller inte motsvarar önskad kvalitet, leveranstid eller pris, vilket leder till ökade 

kostnader. En väl fungerande inköpsprocess ger förutsättningar för korrekta inköp. 

Kommunen har upparbetade rutiner och en nyligen antagen policy för att motverka 

korruption och muta 

Miljörisker finns inom flera områden. För att upptäcka briser innan någon olycka sker 

genomförs systematiskt underhåll av anläggningar och brandsyner med mera. 

Ränteförändringar kan innebära ökade upplåningskostnader för kommunen och dess bolag. 

Risken kan minimeras genom räntebindning. Finanspolicyn och olika räntebindningstider 

minskar risken. 

Pensionsförpliktelser 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som framgår av tabellen nedan. 

Pensionsförpliktelser (mnkr) 2019 2020 

Pensionsavsättning inklusive löneskatt 8,4 2,8 

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 219,7 214,9 

Finansiella placeringar -55,5 -61,1 

Återlånade medel 172,6 156,6 

25



  

 

  

 

I nedanstående tabell redovisas fördelningen av tillgångsslagen, gällande kommunens 

avsättning av medel för framtida pensionsåtaganden, för utgången av år 2020. Medlen 

förvaltas av extern kapitalförvaltare, Svenska Handelsbanken. 

Enligt det antagna finansreglementet ska kapitalet förvaltas så att efterfrågad avkastning 

uppnås till minsta möjliga risk. Portföljen ska var fullinvesterad, det vill säga andelen likvida 

medel ska vara minimal, maximalt 10 procent. Andelen aktierelaterade finansiella 

instrument tillåts uppgå till 75 procent och räntebärande ska minst uppgå till 20 procent 

samt andelen alternativa investeringar tillåts uppgå till 10 procent. 

Per den siste december 2020 fanns det en marginell övervikt gällande alternativa 

investeringar som uppgick till 10,46 procent jämfört med högst tillåtna 10 procent. Andelen 

aktier uppgick till 68,47 procent mot högst tillåtna 75 procent och andelen räntebärande var 

21,02 procent i enlighet med placeringsreglerna där de ska vara minst 20 procent. Andelen 

likvida medel som maximalt får uppgå till 10 procent uppgick till 5 procent vid årets slut. 

Placeringar (mnkr) Anskaffnings-
värde 

Marknadsvärde 
201231 

Andel av 
portfölj (%) 

Svenska aktier 25,5 27,5 45,09 

Utländska aktier 12,9 14,3 23,38 

Svenska räntebärande 10,1 10,3 16,79 

Utländska räntebärande 2,6 2,6 4,23 

Alternativa investeingar 6,3 6,4 10,46 

Summa värdepapper 57,4 61,1 99,95 

Bankmedel 0,0 0,0 0,05 

Summa portfölj 57,4 61,1 100,00 

Realiserade vinster under året  12,4  

Orealiserade vinster under året  3,6  
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Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunstyrelsen 

• En ny medarbetare, Kommun-Kim, började sin anställning i kommunen. Kim finns 
till för invånare och har fokus på att kunna svara på de vanligaste frågorna som rör 
den kommunala verksamheten 

• Krångelportalen introducerades under perioden. Tanken är att identifiera och 
eliminera de onödigt krångliga processerna som finns i kommunen 

• En medarbetarpolicy togs fram 

Samhällsbyggnadsnämnden 

• VD till det gemensamma VA-bolaget, som startades i september, rekryterades och 
en ny styrelse utsågs 

• Busshållplatsen på Ystadvägen anpassades till superbuss med 3D övergångställe 

• Under hösten medverkade Tomelilla kommun i Climate-week Österlen, vilket var 
ett samarbete med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), lokala livsmedelsleverantörer 
och andra kommuner i Sverige 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Aktivitetsparken invigdes den 11 september tillsammans med barn och unga 

• Under året inrättades det en fritidscheck för barn i åk 4–9 som kunde användas 
som betalning eller delbetalning för exempelvis en medlemsavgift gällande 
aktiviteter hos föreningar och i kommunen 

• Under den sista delen av året påbörjades arbetet med att göra huvudbiblioteket till 
"meröppet", vilket beräknas vara klart i början av 2021 

Vård- och omsorgsnämnden 

• Verksamheten införde digital läkemedelssignering, vilket ger en högre kvalitet för 
både patienter och medarbetare 

• Nybyappen, ett socialt stöd, används numera i volontärarbetet vilket var värdefullt 
med tanke på covid-19. Personer i riskgrupper kopplades samman med frivilliga 
resurser för exempelvis matinköp 

• Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns nu på en digital plattform 
vilket gav alla medarbetare åtkomst till vardagsstöd i form av processer och rutiner 
direkt i mobilen 

Familjenämnden 

• Utsiktens förskola, Brösarp, som arbetar enligt I Ur och Skurpedagogiken, tog 
värmestugan "Hus-huset" i bruk. Under slutet av 2020 färdigställdes en ny paviljong 
för förskolan i Brösarp med väderskyddat utesov, kapprum och mindre rum för 
inomhusaktiviteter 

• 25 extratjänster inrättades under året 

• Den rådande pandemin medförde inte ökade kostnader inom försörjningsstöd 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 

I Tomelilla kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med 

den kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens 

nämnder och övriga bolag och förbund. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt 

framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad. 

Styrningen och uppföljningen är, så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art 

och lagstiftning, utformad med syftet att styra på ett likartat sätt oberoende av vilken 

verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs. I detta avsnitt beskrivs 

utformningen av strukturen för styrning och uppföljning inom Tomelilla kommunkoncern. 

Ansvarsstruktur 

Inom Tomelilla kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för de kommunala 

bolagen. Därtill finns det en tjänstemannaorganisation till stöd för det politiska styret och 

för genomförandet av verksamheten. 

Kommunfullmäktige med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande och 

styrande organet. Kommunfullmäktiges roll i styrningen är att fastställa 

kommunövergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den kommunala koncernen. 

Detta görs framförallt genom årliga beslut om nästa års budget. I samband med budget 

fastställer kommunfullmäktige konkreta mål för god ekonomisk hushållning samt 

ekonomiska krav och ramar för kommande år. Fullmäktige ska också fatta beslut i alla 

frågor av principiell beskaffenhet, lägga fast reglementen, bolagsordningar och ägardirektiv 

för att styra den kommunala koncernen. Fullmäktige tillsätter ledamöter i kommunstyrelse 

och nämnder samt utser styrelseledamöter till de kommunala bolagen. Fullmäktiges roll i 

uppföljningen är att godkänna delårsrapporter och årsredovisning samt besluta om 

ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom kommunens nämndsorganisation. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och 

utvärdering vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och 

ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen 

svarar således för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens 

nämnder, de kommunala bolagen samt kommunalförbunden. Betydande delar av detta 

ansvar är kopplat till uppsiktsplikten och den interna kontrollen (se särskilda rubriker 

nedan). Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige. 

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och 

riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål uppnås. I 

styrsystemet innebär det att nämnder och styrelser utvecklar strategier och mål samt 

identifierar risker i relation till fullmäktiges visioner, mål och uppdrag. Detta sammanfattas i 
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nulägeskartor för nämnderna och affärsplan för bolagen. Nämnderna och bolagen 

rapporterar normalt till kommunstyrelsen. 

Den kommunala koncernens tjänstemän ansvarar för att tillse att de politiska nivåerna har 

tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva den 

operativa verksamheten. I styrsystemet innebär det att tjänstemännen i nämnder och bolag 

ska översätta de politiska visionerna, strategierna, målen och uppdragen till operativa mål 

och konkreta aktiviteter som sammanfattas i verksamhetsplaner samt återrapportera till 

ansvarig nämnd/styrelse hur verksamhet och ekonomi utvecklas. 

Centrala styrdokument 

Inom Tomelilla kommunkoncern används olika styrdokument. Styrdokumenten syftar 

generellt till att förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet. 

Det kan handla om utveckling (planer och program), förhållningssätt (policyer) eller 

rättssäker hantering (riktlinjer). Några av de mest centrala dokumenten som används för 

styrning och uppföljning inom den kommunala koncernen är reglemente för 

ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning, 

finansreglemente, inköps- och upphandlingsreglemente, reglemente för intern kontroll, 

program för uppföljning av privata utförare och attestreglemente. 

Serviceplan 

Kommunstyrelsen och nämnderna har utifrån antagen serviceplan genomfört olika åtgärder 

under året. Serviceplanen beskriver hur service och bemötandefrågor ska fungera i 

kommunen. Uppföljning visar på förbättrat serviceresultat. Bland annat arbetade 

samhällsbyggnadsverksamheten aktivt med kundfokus utifrån serviceplanen vilket ledde till 

få klagomål avseende kommunens grönytor och korta handläggningstider inom bygglov. 

Inom vård och omsorg anpassades exempelvis kommunikationen efter önskemål och 

behov och det arbetades aktivt med klagomål och synpunkter samt analys och uppföljning 

görs flera gånger om året i olika forum som till exempel brukarmöten och 

verksamhetsdialoger. 

Styr- och målmodell 

Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 

styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, så 

att visionen och verksamhetsmålen uppnås och god ekonomisk hushållning säkras. 

Sedan 2019 arbetar Tomelilla kommun efter en ny målmodell som innebär att kommunen 

ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där verksamheten behöver 

utvecklas och förbättras. Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om nämndsmål 

utifrån kommunfullmäktiges tre övergripande målområden nedan med vardera två mål. 
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Vision 

I december 2020 antogs Tomelilla kommuns vision: 

”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 

innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.” 

En kortare devis är kopplad till visionen: "Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit 

av Skåne” 

För att involvera allmänheten, avsätts medel årligen från och med 2021 för att stimulera 

stora och små idéer för att utveckla Tomelilla i visionens anda. 

Tillitsbaserad styrning 

Under lång tid har offentlig verksamhet i Sverige präglats av styrning uppifrån och nedåt. 

Det har i många fall lett till onödig administration och ineffektivitet. Verksamheter har 

upplevts som stelbenta och detaljstyrda. Genom att Tomelilla kommun nu växlar över till 

en tillitsbaserad styrning vill vi, precis som många andra kommuner och myndigheter, flytta 

besluten närmare verksamheterna. Utgångspunkten för kommunens beslut ska vara 

medarbetarnas profession och kompetens, tillsammans med behoven hos våra kunder. 

Varje verksamhets övergripande planering och mål tydliggörs i en verksamhetsplan och en 

kontinuerlig verksamhetsdialog. Vi prioriterar tid för nulägeskoll, analys och dialog för att 

ständigt kunna utveckla och förbättra arbetet och de tjänster vi erbjuder våra kunder. 

En nulägeskarta upprättas årligen inför nämndernas mål- och budgetprocess. Den är en 

sammanfattning av verksamhetens viktigaste slutsatser som lämnas till nämnden/styrelsen. 

Syftet är att ge ett stöd till de förtroendevalda för förståelse av verksamhetens utmaningar 

och möjligheter. Nulägeskartan bygger på en omvärldsanalys och en nulägesanalys. 
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Budget 

2020 års budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i maj 2019 där kommunstyrelsen, 

presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och 

fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 

samt ledande tjänstemän deltog. Temat var hur Tomelilla kommun påverkas av trender i 

omvärlden. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska utvecklingen för 

kommande planperiod redovisades. 

Samråd hölls med de kommunala bolagen och förbunden, vilket hade som syfte att få en 

redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 2020. Deltagande 

aktörer var kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem AB, Tomelilla Industri AB, 

Österlens Kommunala Renhållnings AB, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, Ystad-

Österlenregionens Miljöförbund samt chefstjänstepersoner. 

Investeringsberedningen sammanträdde tre gånger och vid det sista mötet gjordes en slutlig 

prioritering av planerade investeringsobjekt. Beredningens underlag utgör en del av 

budgetförslaget. 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att skicka budgetremissen för åren 2020-2022 till 

nämnderna för att få en redovisning av de tre största och viktigaste utmaningarna som 

kommunen står inför. 

Inför sammanställningen av det slutliga budgetförslaget gjordes vissa förändringar i 

planeringsförutsättningarna främst beroende på förändringar i skatteprognos, 

statsbidragsberäkningar samt pensionsprognos. 

Nämnderna och kommunstyrelsen beslutade om sina respektive internbudgetar samt 

verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål innan utgången av januari 2020. 

Återredovisning från nämnderna ägde rum vid kommunfullmäktiges sammanträdde i 

februari 2020. 

Uppföljning under budgetåret 

Kommunkoncernen följer upp mål och budget tre gånger per år. Detta sker i en 

tertialrapport, i en delårsrapport och i årsredovisningen. 

Tertialrapporten omfattar årets första fyra månader och innehåller uppföljning och analys 

av målen, ekonomiskt periodutfall samt helårsprognos. 

Delårsrapporten omfattar årets första åtta månader och är lagstadgad. Den är mer 

omfattande än tertialrapporten och innehåller uppföljning, analys av mål, ekonomiskt 

periodutfall och helårsprognos. 

Årsredovisningen är lagstadgad och innehåller koncernövergripande analyser i 

förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningar,  kassaflödesanalyser, 

notupplysningar, drift- och investeringsredovisning i detalj och verksamhetsanalyser. 
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Uppsiktsplikt 

Uppsiktsplikt innebär enligt kommunallagens definition att kommunstyrelsen ska leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta gäller såväl för kommunens 

nämnder som för kommunens hel- och delägda aktiebolag. 

Kommunens verksamheter följer upp och analyserar mål, verksamhet och ekonomi 

löpande under året. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för 

att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att 

säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk 

kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar. Rapporteringen 

uppåt i kommunen har ett värde för att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och god 

ekonomisk kontroll. 

Intern kontroll 

Intern kontroll är det samlade begreppet för de system, processer och rutiner som bidrar 

till att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Kommunallagen ger 

nämnderna ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har det övergripande och 

samordnande ansvaret för den interna kontrollen inom hela kommunkoncernen. Samtliga 

nämnder upprättade riskanalyser och beslutade om interna kontrollplaner för år 2020. 

Uppföljningen av den interna kontrollen sker genom att samtliga nämnder och styrelser 

lämnar in uppföljningsrapporter för intern kontroll till kommunstyrelsen. Rapporterna 

innehåller allmänna omdömen om den interna kontrollen, vilka särskilda granskningar och 

kontroller som har gjorts samt utfallet av vidtagna åtgärder. 

Som stöd i det interna kontrollarbetet finns kommungemensamma mallar. I syfte med att 

arbeta mer likartat med internkontroll inom kommunen, togs det under året fram en 

handbok för intern kontroll med tillhörande mallar. 

Uppföljningen visar att övervägande delen av de kontroller som utförts, bedöms som 

tillfredsställande och ett färre antal som mindre tillfredsställande. De avvikelser som har 

påträffats i respektive nämnds valda kontroller har åtgärdats och i vissa fall har kontrollerna 

även återinlagts till nämndens internkontrollplan för år 2021. Den samlade bedömningen är 

att nämnderna arbetar systematiskt med den interna kontrollen och att den i allt väsentligt 

fungerar väl. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning 

Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i budgeten. Dessa 

mål består såväl av finansiella som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning 

av kommunens samtliga mål, både finansiella mål och verksamhetsmål. För att god 

ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst två tredjedelar av samtliga mål samt de 

tre finansiella målen vara antingen helt uppfyllda eller på väg att uppfyllas under året. 

I tabellerna nedan redovisas kommunens finansiella mål och en sammanställning av 

kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, det vill säga 

kommunstyrelsens och nämndernas mål. De tre finansiella målen bedöms vara uppfyllda 

samt av kommunens 33 verksamhetsmål bedöms 27 mål vara helt uppfyllda, två delvis 

uppfyllda och fyra inte uppfyllda. Nämndsmålen redovisas i tabellform under respektive 

nämnd i avsnittet ”Verksamhetsanalys” sist i årsredovisningen. 

Pandemin påverkade måluppfyllnaden under året och medförde att fyra av målen inte 

kunde uppfyllas. Samhällsbyggnadsnämndens mål "Förbättra dialogen med medborgarna" 

uppfylldes inte då den rådande pandemin medförde att den utåtriktade aktiviteten ställdes 

in. Ett annat mål som inte kunde uppfyllas på grund av pandemin var byggnadsnämndens 

mål "Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandring" där de planerade 

träffarna fick skjutas fram. Familjenämndens mål "Kommuninvånare ges ökade möjligheter 

till sociala sammanhang" uppfylldes inte heller med anledning av att planerade studiebesök 

i näringslivet och med föreningar fick ställas in. Kultur- och fritidsnämndens mål "Antal 

besökare i kulturhuset ska öka" kunde inte uppfyllas då verksamheten hade restriktioner på 

antalet besökare och fick stängas helt under årets sista månad. 

87,9 procent av målen bedöms vara helt uppfyllda eller delvis uppfyllda där bedömningen 

är att Tomelilla kommun har en god måluppfyllnad och uppfyller kravet på god ekonomisk 

hushållning. 

Den sammanfattande bedömningen av bolagen och förbunden i Tomelilla 

kommunkoncern är att de uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning genom att de 

uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat och god följsamhet mot ägardirektiven.
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Finansiella mål Måluppfyllelse 

Resultatmål  

Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska 
uppgå till lägst 2,0 procent i genomsnitt i perioden 2020–2022. 

Målet är uppfyllt. Resultatet 
för 2020 uppgick till 5,9 
procent av skatter och 
statsbidrag. Med 2021 och 
2022 års budgeterade 
resultat på 2 procent 
kommer den 
genomsnittliga 
resultatnivån för perioden 
att uppgå till drygt 3,0 
procent av skatter och 
statsbidrag. 

Investeringsmål  

Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020–2022 uppgå till 
maximalt 12 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. 

Målet är uppfyllt. 
Nettoinvesteringarna 
uppgick till 9,8 procent av 
skatter och statsbidrag år 
2020. Enligt den 
budgeterade 
investeringsnivån kommer 
nettoinvesteringarna att 
uppgå till i snitt 11 procent 
under åren 2021–2022. 

Skuldmål  

Självfinansieringsgraden av de totala investeringarna ska uppgå till minst 55 
procent i genomsnitt under perioden 2020–2022. Investeringar inom den 
skattefinansierade verksamheten bör fullt ut självfinansieras via genererat 
kassaflöde från verksamheten, det vill säga nyupplåning bör undvikas. 
Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras genom 
upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. 

Målet är uppfyllt. 
Självfinansieringsgraden 
för år 2020 uppgick till 100 
procent. Enligt den 
budgeterade 
investeringsnivån för 2021 
och 2022 kommer 
självfinansieringsgraden att 
uppgå till 75 procent för 
perioden. 

 

Måluppfyllelse Helt 
uppfyllda 

Delvis 
uppfyllda 

Ej 
uppfyllda 

Totalt 

Överförmyndarnämnden 5 0 0 5 

Kommunstyrelsen 6 1 0 7 

Samhällsbyggnadsnämnden 3 0 1 4 

Byggnadsnämnden 2 0 1 3 

Kultur- och fritidsnämnden 1 1 1 3 

Vård- och omsorgsnämnden 5 0 0 5 

Familjenämnden 5 0 1 6 

Totalt 27 2 4 33 
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Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 

Årets resultat 

Årets resultat för koncernen uppgick per den siste december till 50,8 mnkr och för 

kommunen till 48,1 mnkr. Den främsta anledningen är de statsbidrag som betalades ut 

under året som en följd av pandemin, men även att nämnderna hade en hög 

budgetföljsamhet. 

Årets resultat (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Koncernen 23,1 20,1 0,7 12,7 50,8 

Kommunen 18,0 13,4 7,1 12,1 48,1 

Avsättning till resultatutjämningsreserv 

Av tidigare års resultat har 16,5 mnkr reserverats i resultatutjämningsreserven. Medlen är 

tänkta att kunna utjämna skatteintäktsminskningar över en konjunkturcykel och därmed 

undvika drastiska nedskärningar i verksamheterna. För år 2020 görs ytterligare 13,5 mnkr i 

avsättning till resultatutjämningsreserven. 

Resultatöverföring 

I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning ska 

avvikelser/resultat i driften som är relevanta överföras till nästa år. Huvudprincipen är att 

överföra resultat inom barn- och utbildningsverksamheten per skola till följande år. 

Social investeringsfond 

Årets uttag ur den sociala investeringsfonden motsvarar den projektansökan avseende 

2018–2020 gällande arbetsmarknadsinsatser för ungas, nyanländas och långtidsarbetslösas 

etablering i arbetslivet för 2018–2020. Uttag av medel från sociala investeringsfonden på 

totalt 7,8 mnkr godkändes för projektet med uttag på 2,6 mnkr 2018 samt 5,2 mnkr under 

åren 2019 och 2020. Fondens medel beräknas vara förbrukade när projektet avslutas. 

Utvecklingen av verksamhetens kostnader och intäkter 

Kostnadsutvecklingen har generellt sett minskat både för kommunkoncernen och 

kommunen vilket är ett resultat av en ökad effektivitet i organisationen. Intäktsutvecklingen 

har varit mer ojämn på grund av de riktade statsbidragen då förutsättningarna förändras 

snabbt. Sammanfattningsvis är det totalt sett en tendens till positiv utveckling för såväl 

kommunkoncernen som kommunen.
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Verksamhetens intäkter och kostnader (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamhetens intäkter, koncernen 267,7 254,2 225,2 243,9 248,4 

Förändring (%) 24 % -5 % -11 % 8 % 2 % 

Verksamhetens kostnader, koncernen -877,8 -902,9 -911,9 -942,7 -941,1 

Förändring (%) 9 % 3 % 1 % 3 % 0 % 

Verksamhetens intäkter, kommunen 206,7 191,2 169,2 187,0 179,9 

Förändring (%) 43 % -7 % -12 % 11 % -4 % 

Verksamhetens kostnader, kommunen -844,6 -868,0 -874,5 -907,3 -896,6 

Förändring (%) 13 % 3 % 1 % 4 % -1 % 

Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag 

Skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 811,8 mnkr per den siste december 2020, vilket 

var en ökning i jämförelse med de senaste åren. Intäkter från generella statsbidrag och 

utjämningar motsvarar 35 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag år 2020. 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Skatteintäkter 474,9 501,5 513,3 528,9 528,6 

Generella statsbidrag och utjämningar 207,2 217,2 228,0 232,1 283,2 

Summa skatteintäkter och statsbidrag 682,1 718,7 741,3 761,0 811,8 

Förändring (%) 7 % 5 % 3 % 3 % 7 % 

Budgetföljsamhet 

Den positiva budgetavvikelsen uppgår till 31,5 mnkr, där nämnderna står för 10,6 mnkr. 

Endast en nämnd har en negativ budgetavvikelse, kultur- och fritidsnämnden, vilken 

uppgick till 0,2 mnkr. På grund av pandemin och därmed stränga restriktioner tvingades 

verksamheten ställa in aktiviteter och ställa om verksamheten, vilket medförde lägre 

intäkter och högre kostnader. Kommunstyrelsens överskott på 2,3 mnkr beror främst på 

extern finansiering gällande digital utveckling. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd 

som hade det största överskottet, 5,1 mnkr, vilket beror på flera olika anledningar såsom 

vakanta tjänster, sjukskrivningar, föräldraledighet, högre intäkter än budgeterat, 

samplanering av verksamheten för bättre nyttjande av befintlig personal inom baden samt 

mindre kostsamma bostadsanpassningsärenden. Byggnadsnämnden hade en positiv 

budgetavvikelse på 2,1 mnkr främst då bygglovsintäkterna ökade. 

Finansieringens överskott på 20,9 mnkr beror främst på högre statsbidrag än budgeterat 

samt att anslaget för oförutsedda kostnader inte nyttjades i någon större utsträckning. 

Forskning visar att ju lägre budgetavvikelse kommunen redovisar, desto större möjlighet 

har organisationen att kontrollera sin ekonomi. Budgetavvikelsen bör ligga nära så noll som 

möjligt. Budgetföljsamheten i kommunen anses god. 
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Netto per nämnd/verksamhet (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige -0,9 -0,9 0,0 

Revisionen -1,0 -1,1 0,1 

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnden -2,5 -2,5 0,0 

Kommunstyrelsen -65,7 -68,0 2,3 

Samhällsbyggnadsnämnden -41,5 -46,6 5,1 

Byggnadsnämnden -0,7 -2,8 2,1 

Kultur- och fritidsnämnden -22,4 -22,2 -0,2 

Vård- och omsorgsnämnden -233,0 -233,2 0,2 

Familjenämnden -399,9 -400,9 1,0 

Finansieringen 815,7 794,8 20,9 

Totalt 48,1 16,6 31,5 

Lån 

Kommunen hade per den 31 december 2020 en låneskuld till Kommuninvest uppdelat på 

nio lån om totalt 300 mnkr. Under året omsattes två lån på 20 respektive 30 mnkr samt tre 

nya lån på 30, 20 och 50 mnkr togs. Hos Sparbanken Skåne har kommunen en 

checkräkningskredit på 50 mnkr. Checkräkningskrediten utnyttjas gemensamt med 

kommunens båda helägda dotterbolag. 

Lån (mnkr) Låne-
belopp 

Ränta 
201231 

Ränte-
bindning 

Kommuninvest 20,0 0,960 % Maj 2025 

Kommuninvest 20,0 0,400 % Mar 2023 

Kommuninvest 30,0 0,610 % Apr 2024 

Kommuninvest 30,0 0,270 % Maj 2021 

Kommuninvest 20,0 -0,003 % Feb 2021 

Kommuninvest 50,0 0,400 % Nov 2023 

Kommuninvest 30,0 1,690 % Sep 2025 

Kommuninvest 50,0 0,850 % Feb 2022 

Kommuninvest 50,0 0,920 % Jan 2023 

Summa lån i kommunen 300,0   

Österlenhems låneskuld 320,0   

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneskuld 1,1   

Summa lån kommunkoncernen 621,1   
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Likviditet 

Koncernens likvida medel uppgick till 126,7 mnkr vid årets slut, vilket är en markant 

ökning. Kommunens likvida medel uppgick till 93,7 mnkr i jämförelse med 25,0 mnkr 

föregående år, en god likviditet med anledning av de utbetalda statsbidragen. 

Likviditet (mnkr) 2016 2017 2018 2019 2020 

Koncernen 98,8 103,4 71,7 73,1 126,7 

Förändring (%) 23 % 5 % -31 % 2 % 73 % 

Kommunen 77,9 71,6 8,3 25,0 93,7 

Förändring (%) 113 % -8 % -88 % 201 % 275 % 

Investeringar 

Den totala budgetavvikelsen för kommunen gällande investeringar uppgår till 14,9 mnkr. 

Kommunstyrelsens positiva budgetavvikelse beror på att fiberutbyggnaden utfördes av 

annan aktör. När det gäller samhällsbyggnadsnämndens budgetavvikelse på 7,1 mnkr är det 

beroende av att pågående nyinvesteringar från år 2019 inom 

samhällsbyggnadsverksamheten flyttades över till 2020. Vård- och omsorgsnämnden har en 

positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr med anledning av att den planerade upphandlingen av 

ett nytt verksamhetssystem skjuts fram till 2021. 

Investeringar per nämnd (mnkr) Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen 7,7 14,0 6,3 

Samhällsbyggnadsnämnden exklusive VA-verksamheten 31,9 39,0 7,1 

Vård- och omsorgsnämnden 0,7 2,5 2,5 

Familjenämnden 2,9 3,0 0,1 

Summa skattefinansierat 43,2 58,5 15,3 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA-verksamheten 36,4 36,0 -0,4 

Summa investeringar 79,6 94,5 14,9 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar 

hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju 

högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. 

Koncernens soliditet inklusive pensionsförpliktelser uppgår vid årets slut till 20,2 procent, 

vilket är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Det finns en 

tendens till förstärkt soliditet på grund av högre resultatnivåer. Soliditeten inklusive 

pensionsförpliktelser i kommunen uppgick till 22,6 procent.
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Soliditet (%) 2016 2017 2018 2019 2020 

Koncernen, inklusive pensionsförpliktelser 15,6 17,5 17,2 18,1 20,2 

Kommunen, inklusive pensionsförpliktelser 15,7 17,9 19,5 20,8 22,6 

Koncernen, exklusive pensionsförpliktelser 38,4 39,2 36,1 35,9 35,7 

Kommunen, exklusive pensionsförpliktelser 48,1 49,0 47,4 46,8 43,8 

Pensionsskuld 

I bokslutet 2020 uppgick den totala pensionsskulden i Tomelilla kommun till 156,6 mnkr, 

vilket är en minskning med nio procent jämfört med 2019. 

Total pensionsskuld 2016 2017 2018 2019 2020 

Pensionsförpliktelser, avsättning inklusive särskild 
löneskatt 

6,3 8,2 7,8 8,4 2,8 

Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse inklusive 
särskild löneskatt 

246,0 239,3 225,9 219,7 214,9 

Pensionsförpliktelser som tryggats i 
pensionsförsäkring 

-37,2 -41,6 -45,3 -55,5 -61,1 

Total pensionsskuld 215,1 205,9 188,4 172,6 156,6 

Förändring (%) -5 % -4 % -8 % -8 % -9 % 

Balanskravsresultat 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning ska årets resultat efter 

balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vid 

beräkningen av balanskravet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets 

resultat rensas för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. 

Årets resultat uppgick till 48,1 mnkr år 2020. Efter hänsyn tagen till realisationsvinster, 

resultatutjämningsreserv och social investeringsfond är balanskravsresultatet 28,7 mnkr. 

Balanskravsresultat (mnkr) 2019 2020 

Årets resultat enligt resultaträkningen 12,1 48,1 

Reducering av realisationsvinster -12,2 -8,5 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -0,1 39,6 

Avgår medel till resultatutjämningsreserv 0,0 -13,5 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter resultatutjämningsreserv -0,1 26,1 

Uttag från social investeringsfond 2,5 2,6 

Insättning till social investeringsfond 0,0 0,0 

Balanskravsresultat efter social investeringsfond 2,4 28,7 
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Väsentliga personalförhållanden 

Utmaningarna 2020 bestod till stora delar av att bedriva gott HR-arbete i form av att ge 

stöd och råd under rådande pandemi i kombination med en komplicerad och utdragen 

avtalsrörelse. 

Förvaltningens arbete med personalfrågor under pandemin underlättades med hjälp och 

stöd av det utvecklade systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppdaterade rutiner och 

styrdokument tillsammans med gott förebyggande hälsoarbete gav förutsättningar för att 

hålla god kvalitet i arbetsmiljöarbetet. Pandemin medförde dock ökad sjukfrånvaro vilken 

till stor del kopplas till covid-19 på ett eller annat sätt. 

Lönerevision för 2020 påverkades också av pandemin då centrala avtalsförhandlingar 

mellan SKR och Kommunal, Allmän kommunal verksamhet (Vision, 

Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet) och Läkarförbundet drog ut på 

tiden. Nya avtal var klara först i november vilket innebar en förskjutning av processen på 

mer än sex månader. För fackliga organisationer med gällande avtal löpte lönerevisionen på 

som planerat med nya löner klara i april. 

En ny medarbetarpolicy togs fram under våren som beslutades av kommunstyrelsen i juni. 

Policyn bygger på underlag från partsgemensamt arbete med fackliga organisationer och 

svar inkomna från enkätundersökning utskickad till samtliga anställda. Medarbetarpolicyn 

är ett grundläggande styrdokument som tillsammans med ledarpolicy och nya lönekriterier 

är mycket viktiga för att leda och styra verksamheterna mot uppsatta mål och goda resultat. 

De är också viktiga ur ett attraktivt arbetsgivarperspektiv. De beskriver och tydliggör 

förväntningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Styrdokumentens strukturer följer en 

tydlig linje och bygger på rubrikerna Måluppfyllelse, Att skapa värde, Att samspela, Att leda 

sig själv och Att vilja lyckas. 

Under hösten togs det fram ett koncept för att premiera och uppmärksamma medarbetare, 

chefer och enheter som gör extra skillnad kopplat till ledarpolicy och medarbetarpolicyn. 

Kategorier är Årets mesta kundfokus, Årets mest nytänkande, Årets brobyggare och Årets 

ledare. Vinnare för 2020 kommer att utses i början av 2021 och vinner medel för 

kompetensutveckling. 

Två strategiskt viktiga rekryteringar på kommunal ledningsnivå genomfördes under året; 

kommunikationschef och socialchef tillika verksamhetschef för stöd- och 

omsorgsverksamheten. 

Under året utfördes även granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor av 

KPMG, lönekartläggning genomfördes med tillhörande handlingsplan, övergång till 

digitaliserad tidsregistrering via P-mobile för arbetstagare med flexibla arbetstider inleddes 

samt det digitala stödverktyget för hantering av anställningstid, anställningsformer med 

mera, Winlas, kompletterades med en modul för stödanteckningar. 

Kommunens organisation genomgår löpande förändringar och förbättringar. 

Förvaltningens VA-enhet inom samhällsbyggnadsverksamheten gick samman med 
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Simrishamns kommuns VA-enhet och bildade ett gemensamt VA-bolag, Österlen VA AB, 

som trädde i kraft den 1 september. VA-enhetens personal flyttades över till VA-bolaget. 

Alkoholenhetens arbetsuppgifter flyttades över från samhällsbyggnadsverksamheten till 

Ystad- Österlenregionens miljöförbund den 1 juli. Individ- och familjeverksamheten slogs 

ihop med vård- och omsorgsverksamheten och benämns nu stöd- och 

omsorgsverksamheten. Under HR-avdelningen på kommunledningskontoret organiserades 

en rekryterings- och bemanningsenhet för att ge stöd åt verksamheterna och dess chefer i 

frågor som rör bemanning, schemaläggning, rekrytering, introduktion av nyanställda, 

behovsanalyser vid nyrekryteringar, framtagande av kravprofiler, utbildning av chefer i olika 

verksamhetssystem, genomförande av avgångssamtal med mera. Enheten är även en viktig 

del i kommunens arbete med Heltidsarbete som norm, attraktiv arbetsgivare och 

kvalitetssäkring av kommunens övergripande processer inom området. 

Arbetet med Heltidsarbete som norm fortlöpte i förvaltningen. Arbetet inleddes inom 

äldreomsorgen vilka också blev klara med implementeringen under året. 

Samhällsbyggnadsverksamheten påbörjade implementering av heltidsarbete som norm 

under hösten. Därefter ska arbetet fortlöpa i övriga verksamheter för att slutligen vara 

övergripande i hela förvaltningen. I tabellen nedan visas andel heltidsanställda, vilken ökade 

i jämförelse med 2019. 

Andel heltidsanställda 2019 2020 

Månadsavlönade (st) 676 728 

Heltidsanställda (%) 67 77 

En medarbetarenkät genomfördes under september med en svarsfrekvens på 81 procent 

(601 medarbetare), vilket var en ökning jämfört med 2018 då svarsfrekvens uppgick till 78 

procent. Som jämförelse finns hållbart medarbetareengagemang (HME) där Tomelillas 

resultat i jämförelse med nationella resultat visas i tabellen nedan, hämtat från Kolada. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) Tomelilla 2020 Nationellt 2020 

Motivation 78 78 

Ledarskap 76 79 

Styrning 77 78 

Totalt index 77 78 
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Tillsvidareanställda 

Antalet tillsvidareanställda i Tomelilla kommun per den siste december 2020 var på ungefär 

samma nivå som 2019. 

Inom kommunen återfanns den största förändringen inom samhällsbyggnadsverksamheten 

främst på grund av att de anställda på VA-enheten flyttades över till det nybildade VA-

bolaget Österlen VA AB under hösten, men även vakanta tjänster var en orsak till 

förändringen. Kommunledningskontoret ökade med sex anställda med anledning av att 

rekryterings- och bemanningsenheten organiserades under HR-avdelningen under året, en 

intern omflyttning av medarbetare från stöd- och omsorgsverksamheten. Barn- och 

utbildningsverksamheten ökade med 13 anställda vilket har flera olika förklaringar såsom 

tillsvidareanställda istället för vikarier, konverteringar av tjänster, ökad 

statsbidragsfinansiering och inte minst de så kallade välfärdsmiljarderna. 

I tabellen nedan visas antalet tillsvidareanställda per den siste december för kommunen och 

koncernen. 

Antalet tillsvidareanställda 2019 2020 Förändring 

Kommunledningskontoret 55 61 6 

Samhällsbyggnadsverksamheten 115 100 -15 

Stöd- och omsorgsverksamheten - 278 278 

Vård- och omsorgsverksamheten 240 - -240 

Individ- och familjeverksamheten 41 - -41 

Barn- och utbildningsverksamheten 263 276 13 

Verksamhetschefer 3 3 0 

Totalt tillsvidareanställda, kommunen 717 718 1 

Österlenhem AB 13 14 1 

Tomelilla Industri AB - - - 

Österlen VA AB - 52 52 

Österlens Kommunala Renhållnings AB - - - 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 50 50 0 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 17 17 0 

Totalt tillsvidareanställda, koncernen 797 851 54 
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Pensionsavgångar 

Pensionsavgångarna påverkas av den tvåstegsförändring som skett i Lagen om 

Anställningsskydd gällande höjd åldersgräns. Den 1 januari 2020 höjdes åldersgränsen från 

67 till 68 år och den 1 januari 2023 höjs den från 68 till 69 år. I tabellen nedan visas de fem 

kommande årens pensionsavgångar beräknat från 65 års ålder. Störst andel personer som 

fyller 65 år inom de närmaste fem åren återfinns inom stöd- och omsorgsverksamheten. 

Dock har medarbetare alltså rätt att kvarstå i anställning till utgången av den månad 

medarbetaren fyller 68 år samt 69 år från och med 2023. 

Antalet pensionsavgångar 2021 2022 2023 2024 2025 

Kommunledningskontoret 0 0 0 0 3 

Samhällsbyggnadsverksamheten 0 2 4 7 6 

Stöd- och omsorgsverksamheten 1 0 12 6 14 

Barn- och utbildningsverksamheten 2 1 8 8 5 

Antalet pensionsavgångar, kommunen 3 3 24 21 28 

Österlenhem AB 0 1 0 0 0 

Tomelilla Industri AB - - - - - 

Österlen VA AB 1 0 1 3 2 

Österlens Kommunala Renhållnings AB - - - - - 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 4 1 1 2 1 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 1 0 3 0 1 

Totala antalet pensionsavgångar, koncernen 9 5 29 26 32 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron ökade från 5,35 procent till 7,63 procent. Detta kan troligen 

kopplas till den rådande pandemin samtidigt som Försäkringskassan och regeringen 

beslutade om ändrade regelverk kring läkarintyg samt beslut om lättnader i 

sjukförsäkringslagen på grund av covid-19. 

Företagshälsovårdsarbetet domineras av förebyggande insatser följt av rehabiliterande och 

främjande insatser. Tjänster som avropades var bland annat stödsamtal, utredningar, 

arbetsmiljökonsultationer, besök hos företagsläkare och belastningsergonomiska 

genomgångar. Kommunförvaltningen erbjöd också samtliga anställda gratis vaccination 

mot säsongsinfluensa.
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Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2019 2020 

   

Kvinnor   

29 år eller yngre 4,50 6,39 

30–49 år 5,11 6,98 

50 år eller äldre 6,99 9,29 

Totalt kvinnor 5,87 7,98 

   

Män   

29 år eller yngre 5,43 10,15 

30–49 år 3,12 4,88 

50 år eller äldre 3,78 7,12 

Totalt män 3,71 6,45 

   

Samtliga anställda   

29 år eller yngre 4,78 7,51 

30–49 år 4,70 6,52 

50 år eller äldre 6,15 8,79 

Totalt samtliga anställda 5,35 7,63 

   

Andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro (mer än 60 dagar)   

Kvinnor 38,29 29,95 

Män 18,20 23,23 

Total andel långtidssjukskrivna av total sjukfrånvaro 34,96 28,65 

 

Sjukfrånvaro per verksamhet, procent Totalt 
2019 

Kvinnor 
2019 

Män 
2019 

Totalt 
2020 

Kvinnor 
2020 

Män 
2020 

Kommunledningskontoret 1,52 1,34 1,83 2,48 2,09 3,26 

Samhällsbyggnadsverksamheten 4,77 4,90 4,61 5,52 4,62 6,64 

Stöd- och omsorgsverksamheten - - - 9,52 9,45 9,95 

Vård- och omsorgsverksamheten 5,95 6,22 4,00 - - - 

Individ- och familjeverksamheten 7,32 6,43 10,20 - - - 

Barn- och utbildningsverksamheten 5,73 6,68 2,09 7,78 8,44 5,13 

Verksamhetschefer 0,78 0,00 1,32 0,51 0,00 0,77 

Totalt 5,35 5,87 3,71 7,63 7,98 6,45 
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Förväntad utveckling 

Det finns flera utmaningar framöver för både kommunen och kommunkoncernen. För 

Österlenhem AB är det viktigt att fortsätta att bedriva en verksamhet som är långsiktig, 

hållbar och främjar utvecklingen av Tomelilla kommun. Tomelilla Industri AB:s lokaler är 

inte i skick för uthyrning, vilket kommer att kräva investeringar för att inte gå miste om 

hyresintäkter. I det nystartade VA-bolaget, Österlen VA AB, behöver det göras stora 

satsningar då taxorna inte stigit i den takt som motsvarar de verkliga behoven av 

investeringar och inte heller förstärkning av organisatoriska och personella resurser. När 

det gäller kompetensförsörjning kommer det att vara en utmaning för både kommunen och 

kommunkoncernen, där bland annat Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund har svårt att 

rekrytera deltidsbrandmän. Österlens Kommunala Renhållnings AB kommer att tvingas att 

höja renhållningstaxorna med anledning av att riksdagen införde en förbränningsskatt vilket 

medför ökade kostnader som behöver kompenseras av höjda taxor. I Ystad-

Österlenregionens miljöförbund behöver verksamheten anpassas ännu mer till utvecklingen 

i samhället med ett digitalt arbetssätt. Digitalisering är något som kommunen redan arbetar 

aktivt med och kommer att fortsätta lägga fokus på, både för att följa med i samhällets 

utveckling och för att hitta mer effektiva arbetssätt som i sin tur leder till ökad kvalitet för 

kommunens invånare och brukare. 

Tomelilla har under de senaste åren bibehållit en god resultatnivå med en något ökad 

skuldsättning. En ökad skuldsättning minskar det finansiella handlingsutrymmet inför 

framtiden. En viktig fråga kommer att bli hur mycket kommunen vill och kan skuldsätta sig 

inför framtiden för att kunna lämna över en ekonomi i balans till nästa generation. En 

aktuell fråga är hur coronakrisen kommer att påverka kommunen de närmaste åren. 

Prognoser visar att det starka verksamhetstrycket de kommande åren och den samtidiga 

beräknade försvagningen av skatteunderlagsökningen ställer kommunerna och så även 

Tomelilla kommun inför stora utmaningar. Det kommer att krävas åtgärder på såväl 

kostnads- som intäktssidan. Det är viktigt att ha ett starkt finansiellt handlingsutrymme för 

att ha goda förutsättningar att anpassa sig till framtiden. Det kommer att krävas att vi 

fortsätter att utveckla mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och att kommunen 

följer dessa även när skatteintäkterna inte utvecklas i takt med verksamhetens kostnader. 

För att säkerställa kompetenser men även för att bli en mer effektiv organisation kommer 

kommunövergripande samarbete att bli ännu viktigare framöver dels genom fler 

gemensamma funktioner med andra kommuner men även fördjupat samarbete med 

kommuner och näringsliv. En annan utmaning som finns i kommunen är balansen mellan 

tätorten Tomelilla och de mindre tätorterna i kommunen. En tätort som är attraktiv och 

som upplevs som trygg och ren innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och 

utveckla sin verksamhet. Ned anledning av pandemin syns en ökad efterfrågan på att bygga 

och bygga om, vilket kommer att kräva fler detaljplaner och övervägande om ny mark för 

såväl enskilda som näringsidkare. Hållbarhetsperspektivet kommer att behöva vara mer 

påtagligt vid investeringar och projekt för att ha fokus på mer miljövänliga alternativ och 

för att åstadkomma hållbara lösningar. Sammanfattningsvis finns det flera stora 

utmaningar. Utmaningar som kommunen och kommunkoncernen kan möta genom att 

fortsätta att ha en god ekonomisk balans samt en effektiv organisation. 
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Resultaträkning 

Resultaträkning (mnkr) Not Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Verksamhetens intäkter 1 187,0 179,9 243,9 248,4 

Verksamhetens kostnader 2 -907,3 -896,6 -942,7 -941,1 

Av- och nedskrivningar 3 -41,2 -51,8 -55,6 -66,6 

Verksamhetens nettokostnader  -761,5 -768,5 -754,4 -759,3 

Skatteintäkter 4 528,9 528,6 528,9 528,6 

Generella statsbidrag, utjämning 5 232,1 283,2 232,1 283,2 

Verksamhetens resultat  -0,5 43,3 6,6 52,5 

Finansiella intäkter 6 14,9 7,5 14,1 7,0 

Finansiella kostnader 7 -2,3 -2,7 -7,9 -8,7 

Resultat efter finansnetto  12,1 48,1 12,8 50,8 

Extraordinära poster  0,0 0,0 -0,1 0,0 

Årets resultat  12,1 48,1 12,7 50,8 
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Balansräkning 
Balansräkning (mnkr) Not Kommunen 

2019 
Kommunen 

2020 
Koncernen 

2019 
Koncernen 

2020 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

8 621,9 655,1 956,3 1 014,3 

Maskiner och inventarier 9 39,4 36,9 49,9 49,0 

Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier, andelar och andra långfristiga 
fordringar 

10 25,5 28,0 17,8 17,9 

Summa anläggningstillgångar  686,8 720,0 1 024,0 1 081,2 

Omsättningstillgångar      

Förråd med mera 11 9,1 3,0 9,7 4,7 

Kortfristiga fordringar 12 68,3 135,9 75,3 115,6 

Kortfristiga placeringar 13 55,5 61,1 55,5 61,1 

Kassa och bank 14 25,0 93,7 73,1 126,7 

Summa omsättningstillgångar  157,9 293,7 213,6 308,1 

Summa tillgångar  844,7 1 013,7 1 237,6 1 389,3 

Eget kapital, avsättningar och skulder      

Eget kapital 15     

Årets resultat  12,1 48,1 12,7 50,8 

Resultatutjämningsreserv  16,5 30,0 16,5 30,0 

Övrigt eget kapital  367 365,6 415,6 414,8 

Summa eget kapital  395,6 443,7 444,8 495,6 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner 16 8,4 2,8 11,2 5,5 

Summa avsättningar  8,4 2,8 11,2 5,5 

Skulder      

Långfristiga skulder 17 287,1 341,9 608,5 664,2 

Kortfristiga skulder 18 153,6 225,3 173,1 224,0 

Summa skulder  440,7 567,2 781,6 888,2 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

 844,7 1 013,7 1 237,6 1 389,3 

Panter och ansvarsförbindelser      

Ställda panter  Inga Inga Inga Inga 

Pensionsförpliktelser, ej upptagna i 
balansräkningen 

19 219,7 214,9 219,7 214,9 

Ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal 

20 3,2 3,7 3,2 3,7 

Övriga ansvarsförbindelser 21 325,3 285,2 325,3 285,2 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen 

2019 
Kommunen 

2020 
Koncernen 

2019 
Koncernen 

2020 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  12,1 48,1 12,7 50,8 

Justering för av- och nedskrivningar 3 41,2 51,8 55,6 66,6 

Justering för vinst/förlust fsg av anl. 
tillgångar 

22 -2,0 -4,9 -1,9 -4,8 

Justering för avsättningar 16 0,7 -5,6 0,5 -5,7 

Justering för övriga ej likv. påverkande 
poster 

23 -8,8 -12,5 -8,9 -22,0 

Medel från vht före förändr. av 
rörelsekapital 

 43,2 76,9 58,0 82,8 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 12 20,4 -67,6 20,0 -40,3 

Ökning/minskning av förråd, exploatering  -1,7 6,1 -1,7 5,0 

Ökning av kortfristiga placeringar 13 -2,4 -5,6 -2,4 -5,6 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 18 -40,2 71,6 -50,5 50,9 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 19,3 81,4 23,4 92,8 

      

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella 
anläggningstillgångar 

8, 9 -70,1 -81,6 -103,4 -109,0 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

8, 9 4,2 16,6 4,2 16,6 

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar 

10 -0,4 -2,5 -0,4 -2,5 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -66,3 -67,5 -99,6 -94,9 

      

Finansieringsverksamheten      

Ökning av långfristiga skulder 17 60,0 100,0 85,0 100,9 

Minskning av långfristiga skulder 17 0,0 -50,0 -11,1 -50,0 

Ökning/minskning av anläggningsavgifter 17 3,2 3,1 3,2 3,1 

Ökning/minskning investeringsfond VA 17 -2,7 0,7 -2,7 0,7 

Ökning/minskning av investeringsbidrag 17 3,2 1,0 3,2 1,0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 63,7 54,8 77,6 55,7 

      

Årets kassaflöde      

Likvida medel vid årets början 14 8,3 25,0 71,7 73,1 

Likvida medel vid årets slut 14 25,0 93,7 73,1 126,7 

Årets kassaflöde  16,7 68,7 1,4 53,6 
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Driftredovisning 

Nettokostnad (mnkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Kommunfullmäktige -1,0 -0,9 -0,9 0,0 

Revisionen -0,6 -1,0 -1,1 0,1 

Valnämnden -0,1 0,0 0,0 0,0 

Överförmyndarnämnden -1,4 -2,5 -2,5 0,0 

Kommunstyrelsen -58,5 -65,7 -68,0 2,3 

Samhällsbyggnadsnämnden -28,5 -41,5 -46,6 5,1 

Byggnadsnämnden -1,9 -0,7 -2,8 2,1 

Kultur- och fritidsnämnden -35,9 -22,4 -22,2 -0,2 

Vård- och omsorgsnämnden -229,3 -233,0 -233,2 0,2 

Familjenämnden -394,0 -399,9 -400,9 1,0 

Finansieringen 763,3 815,7 794,8 20,9 

Summa nettokostnad 12,1 48,1 16,6 31,5 

Den positiva budgetavvikelsen uppgår till 31,5 mnkr, där nämnderna står för 10,6 mnkr. 

Endast en nämnd har en negativ budgetavvikelse, kultur- och fritidsnämnden, vilken 

uppgick till 0,2 mnkr. På grund av pandemin och därmed stränga restriktioner tvingades 

verksamheten ställa in aktiviteter och ställa om verksamheten, vilket medförde lägre 

intäkter och högre kostnader. Kommunstyrelsens överskott på 2,3 mnkr beror främst på 

extern finansiering gällande digital utveckling. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd 

som hade det största överskottet, 5,1 mnkr, vilket beror på flera olika anledningar såsom 

vakanta tjänster, sjukskrivningar, föräldraledighet, högre intäkter än budgeterat, 

samplanering av verksamheten för bättre nyttjande av befintlig personal inom baden samt 

mindre kostsamma bostadsanpassningsärenden. Byggnadsnämnden hade en positiv 

budgetavvikelse på 2,1 mnkr främst då bygglovsintäkterna ökade. 

Finansieringens överskott på 20,9 mnkr beror främst på högre statsbidrag än budgeterat 

samt att anslaget för oförutsedda kostnader inte nyttjades i någon större utsträckning. 

I notförteckningen nedan beskrivs uppbyggnaden av driftredovisningen och sambandet 

mellan årsredovisningens övriga delar. 
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Investeringsredovisning  

Investeringsredovisning, kommunen 
(mnkr) 

Inkomster Utgifter Netto Budget Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen 0,0 -7,7 -7,7 -14,0 6,3 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl. VA 2,0 -33,9 -31,9 -39,0 7,1 

Vård- och omsorgsnämnden 0,0 -0,7 -0,7 -2,5 1,8 

Familjenämnden 0,0 -2,9 -2,9 -3,0 0,1 

Summa skattefinansierat 2,0 -45,2 -43,2 -58,5 15,3 

Samhällsbyggnadsnämnden, VA 0,0 -36,4 -36,4 -36,0 -0,4 

Summa investeringar 2,0 -81,6 -79,6 -94,5 14,9 

 

Större investeringar under 2020 (mnkr) Netto Budget Budget-
avvikelse 

Fiberutbyggnad -7,1 -13,0 5,9 

Skolor/förskolor -4,2 -3,7 -0,5 

Övriga lokaler -10,2 -10,3 0,1 

Sjöstedts väg, projekt asfalt -5,5 -2,5 -3,0 

Aktivitetsparken -2,5 -2,5 0,0 

Förnyelse och utbyggnad av VA-ledning -28,2 -20,2 -8,0 

Den totala budgetavvikelsen för kommunen gällande investeringar uppgår till 14,9 mnkr. 

Kommunstyrelsens positiva budgetavvikelse beror på att fiberutbyggnaden utfördes av 

annan aktör. När det gäller samhällsbyggnadsnämndens budgetavvikelse på 7,1 mnkr är det 

beroende av att pågående nyinvesteringar från år 2019 inom 

samhällsbyggnadsverksamheten flyttades över till 2020. Vård- och omsorgsnämnden har en 

positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr med anledning av att den planerade upphandlingen av 

ett nytt verksamhetssystem skjuts fram till 2021. 

I notförteckningen nedan beskrivs uppbyggnaden av investeringsredovisningen och 

sambandet mellan årsredovisningens övriga delar. 
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Notupplysningar 

Noter till balans- och resultaträkning samt 
kassaflödesanalys 

Not 1 

Verksamhetens intäkter (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Försäljningsintäkter 7,1 8,0 26,8 29,2 

Taxor och avgifter 66,2 63,6 66,2 63,6 

Hyror och arrenden 15,9 15,4 52,4 61,4 

Bidrag från staten 71,8 66,3 71,8 66,5 

EU-bidrag 0,1 0,1 0,1 0,1 

Övriga bidrag 3,6 2,9 3,6 2,9 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 16,5 18,1 17,3 18,1 

Försäljning av exploateringsfastigheter 2,4 0,0 2,4 0,0 

Försäljning av anläggningstillgångar 2,0 4,9 2,0 4,9 

Övriga verksamhetsintäkter 1,4 0,6 1,3 1,7 

Summa verksamhetens intäkter 187,0 179,9 243,9 248,4 

Not 2 

Verksamhetens kostnader (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Löner och sociala avgifter -431,4 -434,8 -448,8 -458,1 

Pensionskostnader -21,8 -4,0 -23,5 -5,5 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -2,9 -2,0 -16,0 -16,0 

Bränsle, energi och vatten -14,9 -13,3 -14,9 -13,3 

Köp av huvudverksamhet -267,7 -271,5 -267,7 -274,3 

Lokal- och markhyror -18,6 -19,7 -20,8 -21,0 

Övriga tjänster -30,4 -31,5 -30,4 -31,5 

Lämnade bidrag -35,9 -38,5 -35,9 -38,5 

Realisationsförluster och utrangeringar -0,3 -0,1 -0,4 -0,2 

Övriga kostnader -83,4 -81,2 -84,3 -82,7 

Summa verksamhetens kostnader -907,3 -896,6 -942,7 -941,1 

Kommunens kostnader för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport 

samt årsredovisning hänförliga till räkenskapsår 2020. Den totala kostnaden för räkenskapsrevision 

uppgick till 165 tkr (157,5 tkr för år 2019) varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgick till 140 tkr 

(132,5 tkr för år 2019) och för förtroendevalda 25 tkr (25 tkr för år 2019). 
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Not 3 

Av- och nedskrivningar (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Avskrivning byggnader och tekniska 
anläggningar 

-34,3 -33,9 -46,6 -46,2 

Avskrivning maskiner och inventarier -6,9 -7,4 -9,0 -9,6 

Nedskrivning fiber 0,0 -10,5 0,0 -10,8 

Summa av- och nedskrivningar -41,2 -51,8 -55,6 -66,6 

Not 4 

Skatteintäkter (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Kommunalskatt 533,5 542,4 533,5 542,4 

Slutavräkning föregående år 1,2 -4,1 1,2 -4,1 

Preliminär prognos, slutavräkning innevarande 
år 

-5,8 -9,7 -5,8 -9,7 

Summa skatteintäkter 528,9 528,6 528,9 528,6 

Not 5 

Generella statsbidrag, utjämningar (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Inkomstutjämningsbidrag 195,8 198,1 195,8 198,1 

Kommunal fastighetsavgift 31,0 32,3 31,0 32,3 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regleringsavgift/bidrag 9,5 13,9 9,5 13,9 

Kostnadsutjämningsbidrag 0,0 13,9 0,0 13,9 

Kostnadsutjämningsutgift -0,9 0,0 -0,9 0,0 

Avgift till LSS-utjämning -8,8 -3,9 -8,8 -3,9 

Generella bidrag från staten 5,5 3,4 5,5 3,4 

Välfärdsmiljoner 0,0 25,5 0,0 25,5 

Summa generella statsbidrag, utjämningar 232,1 283,2 232,1 283,2 

Not 6 

Finansiella intäkter (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ränteintäkter 0,3 0,3 0,4 0,7 

Aktieutdelning 0,9 0,4 0,9 0,4 

Realiserade vinster 2,5 2,1 2,5 2,1 

Orealiserade vinster 10,2 3,7 10,2 3,7 

Övriga finansiella intäkter 1,0 1,0 0,1 0,1 

Summa finansiella intäkter 14,9 7,5 14,1 7,0 
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Not 7 

Finansiella kostnader (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Räntekostnader -2,0 -2,2 -2,3 -8,0 

Övriga finansiella kostnader -0,3 -0,5 -5,6 -0,7 

Summa finansiella kostnader -2,3 -2,7 -7,9 -8,7 

Not 8 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 
(mnkr) 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 980,2 1 025,3 1 423,6 1 495,1 

Årets anskaffningar 63,7 76,4 92,3 102,2 

Årets försäljningar -6,7 -15,8 -8,2 -16,5 

Omklassificeringar -11,9 5,8 -12,6 17,4 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 025,3 1 091,7 1 495,1 1 598,2 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -373,6 -403,4 -498,2 -538,8 

Årets avskrivningar -34,1 -33,6 -45,9 -45,9 

Årets försäljningar 4,3 10,9 5,3 11,3 

Årets nedskrivningar - -10,5 - -10,5 

Utgående ackumulerade avskrivningar -403,4 -436,6 -538,8 -583,9 

     

Utgående bokfört värde 621,9 655,1 956,3 1 014,3 

varav markreserv 17,3 17,3 - - 

varav verksamhetsfastigheter 270,2 249,6 - - 

varav fastigheter för affärsverksamhet 214,3 233,8 - - 

varav publika fastigheter 79,0 74,9 - - 

varav fastigheter för annan verksamhet 4,7 4,5 - - 

varav pågående arbete 36,4 75,0 - - 

     

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 16,2 17,0 12,8 13,6 

53



 

Not 9 

Maskiner och inventarier (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 74,7 88,9 97,9 115,8 

Årets anskaffningar 9,8 5,3 15,2 6,8 

Årets försäljningar -0,2 -0,9 -1,9 -2,2 

Omklassificeringar 4,6 0,0 4,6 2,7 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 88,9 93,3 115,8 123,1 

     

Ingående ackumulerade avskrivningar -42,4 -49,5 -58,4 -65,9 

Årets avskrivningar -7,1 -7,7 -9,2 -10,0 

Årets försäljningar 0,0 0,8 1,7 1,8 

Utgående ackumulerade avskrivningar -49,5 -56,4 -65,9 -74,1 

     

Utgående bokfört värde 39,4 36,9 49,9 49,0 

varav maskiner 2,7 2,3 - - 

varav inventarier 18,6 18,0 - - 

varav speciella anläggningar 11,4 10,5 - - 

varav bilar 3,9 3,6 - - 

varav konst 0,8 0,8 - - 

varav övriga maskiner och inventarier 2,0 1,7 - - 

     

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod 5,4 5,5 4,7 4,6 
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Not 10 

Aktier, andelar, långfristiga fordringar (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Aktier i koncernföretag     

Österlenhem AB, 2 000 stycken á 1 000 kr 2,0 2,0 - - 

Tomelilla Industri AB, 5 250 stycken á 1 000 kr 5,2 5,2 - - 

ÖKRAB, 4 500 stycken á 100 kr 0,5 0,5 - - 

Österlen VA AB, 25 000 stycken á 100 kr - 2,5 - - 

Summa aktier i koncernföretag 7,7 10,2 - - 

     

Övriga aktier och andelar     

Kommuninvest 8,8 8,8 8,8 8,8 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,6 0,6 0,6 0,6 

Sysav 4,0 4,0 4,0 4,0 

Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening 1,0 1,0 1,0 1,0 

Summa övriga aktier och andelar 14,4 14,4 14,4 14,4 

     

Långfristiga fordringar     

Kommuninvest förlagslån 2,2 2,2 2,2 2,2 

Övriga långfristiga fordringar 1,2 1,2 1,2 1,3 

Summa långfristiga fordringar 3,4 3,4 3,4 3,5 

     

Summa aktier, andelar, långfristiga fordringar 25,5 28,0 17,8 17,9 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Särskild insats 

betalades in under 2015 med 8,2 mnkr. Tomelilla kommuns totala insatskapital i Kommuninvest 

ekonomiska förening uppgick 2020-12-31 till 11,7 mnkr. 

Not 11 

Förråd med mera (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ingående värde exploateringsfastigheter 4,4 9,1 4,4 9,1 

Årets utgifter 7,0 4,7 7,0 4,7 

Uttag bokfört värde -2,3 -10,8 -2,3 -10,8 

Utgående värde exploateringsfastigheter 9,1 3,0 9,1 3,0 

Lager 0,0 0,0 0,6 1,7 

Summa förråd med mera 9,1 3,0 9,7 4,7 
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Exploateringsredovisning, årets förändring 
(mnkr) 

Ingående 
balans 

2020 

Inkomster 
2020 

Utgifter 
2020 

Utgående 
balans 

2020 

Brösarp 12:116, 12:117, 12:118 0,1 -0,4 0,0 -0,3 

Dromedaren 7 0,3 -0,3 0,0 0,0 

Gräshoppan 8, Myran 6, 12 1,0 -0,3 0,0 0,7 

Tomelilla 237:110 med flera (lagerhustomt) 0,3 -0,3 0,0 0,0 

Brösarp 11:23-11:26 0,3 0,0 0,0 0,3 

Tomelilla 10 0,0 0,0 3,0 3,0 

Karlsborg etapp 2 1,4 -0,6 1,2 2,0 

Omföring etapp 3 0,0 -5,9 0,0 -5,9 

Karlsborg etapp 3a 5,7 -3,0 0,5 3,2 

Summa exploateringsredovisning 9,1 -10,8 4,7 3,0 

Not 12 

Kortfristiga fordringar (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Kundfordringar 11,0 10,0 12,3 13,8 

Mervärdesskatt 6,5 21,2 7,9 22,6 

Upplupna skatteintäkter 26,4 28,1 26,4 28,1 

Övriga kortfristiga fordringar 7,9 58,9 11,3 25,3 

Interimsfordringar 16,5 17,7 17,4 25,8 

Summa kortfristiga fordringar 68,3 135,9 75,3 115,6 

Not 13 

Kortfristiga placeringar (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Pensionskapital 55,5 61,1 55,5 61,1 

Bankmedel 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kortfristiga placeringar 55,5 61,1 55,5 61,1 

Not 14 

Kassa och bank (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Bankkonto 18,0 85,4 66,1 118,4 

Bankkonto, VA-verksamheten 7,0 8,3 7,0 8,3 

Summa kassa och bank 25,0 93,7 73,1 126,7 
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Not 15 

Eget kapital (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ingående eget kapital 383,5 395,6 432,1 444,8 

Årets resultat 12,1 48,1 12,7 50,8 

Utgående eget kapital 395,6 443,7 444,8 495,6 

varav resultatutjämningsreserv 16,5 30,0 16,5 30,0 

Not 16 

Avsättningar för pensioner (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ingående avsättningar 7,8 8,4 10,7 11,2 

Pensionsutbetalningar -0,3 0,0 -0,5 -0,1 

Nyintjänad pension 0,6 -2,8 0,6 -2,8 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,2 0,2 0,3 0,2 

Ändrad samordning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ändringar av diskonteringsräntan 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga poster 0,0 -2,2 0,0 -2,2 

Förändring av löneskatt 0,1 -0,8 0,1 -0,8 

Summa avsättningar för pensioner 8,4 2,8 11,2 5,5 

Not 17 

Långfristiga skulder (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Anslutningsavgifter, vatten och avlopp 17,9 21,0 18,0 21,0 

Investeringsbidrag 21,5 22,5 21,5 22,5 

Långfristiga lån 250,0 300,0 571,2 621,1 

Resultatfond, vatten och avlopp -2,3 -1,6 -2,4 -1,6 

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,2 1,2 

Summa långfristiga skulder 287,1 341,9 608,5 664,2 

Anslutningsavgifter, återstående antal år, vägt 
snitt 

45,1 44,8 45,1 44,8 

Investeringsbidrag, återstående antal år, vägt 
snitt 

18,0 21,0 18,0 21,0 
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Not 18 

Kortfristiga skulder (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Leverantörsskulder 57,6 103,4 64,8 110,2 

Förutbetalda skatteintäkter 5,5 18,8 5,6 18,8 

Mervärdesskatt 1,2 0,5 1,3 1,9 

Personalens källskatt 6,4 7,3 6,4 7,7 

Upplupna löner och semesterlön 18,2 20,3 18,8 21,8 

Upplupna sociala avgifter 8,5 9,6 8,7 10,1 

Upplupna sociala avgifter på uppl. lön och 
semesterlön 

6,4 6,8 6,4 6,8 

Upplupna pensionskostnader, individuell del 14,1 14,4 14,5 15,0 

Beräknad löneskatt på pensionskostnader 6,5 2,3 6,8 2,5 

Upplupna räntekostnader 0,7 0,7 0,7 3,2 

Förutbetalda hyresintäkter 1,0 0,8 1,0 0,8 

Projektmedel 3,2 6,2 3,2 6,2 

Statsbidrag 14,8 10,2 14,8 10,2 

Övriga interimsskulder 6,6 12,4 16,9 4,1 

Övriga kortfristiga skulder 2,9 11,6 3,2 4,7 

Summa kortfristiga skulder 153,6 225,3 173,1 224,0 

Not 19 

Pensionsförbindelser ej upptagna i 
balansräkningen (mnkr) 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Ansvarsförbindelse beräknad av KPA 176,8 172,9 176,8 172,9 

Löneskatt 42,9 42,0 42,9 42,0 

Summa pensionsförbindelser 219,7 214,9 219,7 214,9 

Förpliktelse minskad genom försäkring 53,1 58,2 - - 

Överskottsmedel i försäkring 0,0 0,0 - - 

Aktualiseringsgrad 98 % 98 % - - 

Genom försäkring har kommunen tryggat förmånsbestämda ålderspensioner och efterlevandepensioner 

intjänade från år 1998 och framåt. 

Tomelilla kommun har inga anställda med särskilt visstidsförordnande och därför inga förpliktelser om så 

kallad visstidspension avseende anställd personal. Däremot omfattas kommunstyrelsens ordförande och 

minoritetsföreträdaren av pensionsreglementet för förtroendemän (PBL-KL) i vilket rätt till visstidspension 

ingår. Visstidspension utbetalas fram till tidpunkten för ålderspension. För att erhålla full visstidspension 

krävs tolv års pensionsgrundande tid. 

Tomelilla kommun har en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som per 

2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
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borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 

regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande 

av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 

storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en 

uppskattning av den finansiella effekten av Tomelilla kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Tomelilla 

kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 674 696 023 kronor och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 710 808 319 kronor. 

Not 20 

Ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal (mnkr) 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Framtida minimileasingavgifter som förfaller:     

inom 1 år 1,7 2,2 1,7 2,2 

senare än 1 år men inom 5 år 1,5 1,5 1,5 1,5 

senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa operationella leasingavtal 3,2 3,7 3,2 3,7 

Not 21 

Övriga ansvarsförbindelser (mnkr) Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Borgensåtagande     

Österlenhem AB 320,0 280,0 320,0 280,0 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 1,3 1,3 1,3 1,3 

Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) 1,5 1,4 1,5 1,4 

Föreningar 2,5 2,5 2,5 2,5 

Summa övriga ansvarsförbindelser 325,3 285,2 325,3 285,2 

Not 22 

Justering för vinst/förlust, försäljning av 
anläggningstillgångar (mnkr) 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Reavinst/reaförlust, avyttring av fastigheter, mark 
etc. 

-2,0 -4,9 -1,9 -4,9 

Reavinst/förlust, avyttring av maskiner och 
inventarier 

0,0 0,0 0,0 0,1 

Summa justering för vinst/förlust -2,0 -4,9 -1,9 -4,8 
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Not 23 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster (mnkr) 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Koncernen 
2019 

Koncernen 
2020 

Orealiserade vinster -10,2 -3,7 -10,2 -3,7 

Ej likviditetspåverkande förändring 
anläggningstillgång 

1,4 -6,7 1,4 -18,3 

Reavinst/reaförlust, avyttring kortfristiga 
placeringar 

0,0 -2,1 0,0 -2,1 

Summa justering -8,8 -12,5 -8,8 -24,1 

Koncerninterna förehavanden 

Koncerninterna 
förehavanden 
(mnkr) 

Ägd 
andel 

Försäljning, 
köpare 

Försäljning, 
säljare 

Lån, 
givare 

Lån, 
mottagare 

Borgen, 
givare 

Borgen, 
mottagare 

Kommunen  35,7 5,7 - - 280,0 - 

Österlenhem AB 100% 4,3 15,2 - - - 280,0 

Tomelilla Industri 
AB 

100% 0,4 0,5 - - - - 

Österlen VA AB 100% 0,0 8,0 - - - - 

ÖKRAB 50% 0,8 1,2 - - - - 

Miljöförbundet 23,20% 1,1 1,6 - - - - 

SÖRF 16,50% 0,7 10,7 - - - - 

Summa 
förehavanden 

 37,7 37,7 - - 280,0 280,0 

Skadeståndsanspråk 

Skadeståndsanspråk gentemot kommunen där bedömningen är att det 
ej finns skäl att göra avsättning (mnkr) 

Kommunen 
2019 

Kommunen 
2020 

Regresskrav försäkringsbolag, VA-verksamheten 2,0 4,5 

Summa skadeståndsanspråk 2,0 4,5 
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Resultat- och balansräkning för VA-verksamheten 

Resultaträkning (mnkr) Not 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 1 32,0 37,3 

Verksamhetens kostnader 2 -23,4 -24,4 

Av- och nedskrivningar 3 -8,5 -9,1 

Verksamhetens nettokostnader  0,1 3,8 

Finansiella intäkter  0,0 0,0 

Finansiella kostnader 4 -2,8 -3,1 

Resultat efter finansnetto  -2,7 0,7 

Återföring/avsättning till resultatfond  2,7 -0,7 

Årets resultat 5 0,0 0,0 

 

Balansräkning (mnkr) Not 2019 2020 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 196,5 223,6 

Maskiner och inventarier 7 2,2 2,4 

Summa anläggningstillgångar  198,7 226,0 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar  5,6 6,4 

Kassa och bank  7,0 12,2 

Summa omsättningstillgångar  12,6 18,6 

Summa tillgångar  211,3 244,6 

    

Skulder    

Långfristiga skulder    

Anläggningsavgifter  17,9 21,0 

Övriga långfristiga skulder  191,4 209,6 

Summa långfristiga skulder 8 209,3 230,6 

Kortfristiga skulder    

Resultatfond (justerat för periodens resultat)  -2,3 -1,6 

Övriga kortfristiga skulder  4,3 15,6 

Summa kortfristiga skulder 9 2,0 14,0 

Summa skulder  211,3 244,6 
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Kassaflödesanalys för VA-verksamheten 

Kassaflödesanalys (mnkr) Not 2019 2020 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  -2,7 0,7 

Justering för av- och nedskrivningar 3 8,5 9,1 

Medel från vht före förändr. av rörelsekapital  5,8 9,8 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -1,9 -0,8 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  1,3 11,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5,2 20,3 

    

Investeringsverksamheten    

Investering i materiella anläggningstillgångar 6, 7 -19,5 -36,4 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6, 7 2,2 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -17,3 -36,4 

    

Finansieringsverksamheten    

Ökning/minskning av långfristiga skulder  14,1 21,4 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  14,1 21,4 

    

Årets kassaflöde    

Likvida medel vid årets början  5,0 7,0 

Likvida medel vid årets slut  7,0 12,3 

Årets kassaflöde  2,0 5,3 

Noter till VA-verksamhetens räkenskaper 

Not 1 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 2019 2020 

Vatten- och avloppsavgifter 31,6 36,8 

Periodisering av anläggningsavgifter 0,4 0,5 

Övriga intäkter 0,0 0,0 

Summa verksamhetens intäkter 32,0 37,3 

Not 2 

Verksamhetens kostnader (mnkr) 2019 2020 

Övriga verksamhetskostnader -13,6 -17,6 

Personalkostnader -9,8 -6,8 

Övriga verksamhetskostnader -23,4 -24,4 
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Not 3 

Av- och nedskrivningar (mnkr) 2019 2020 

Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar -8,4 -8,7 

Avskrivning maskiner och inventarier -0,1 -0,4 

Summa av- och nedskrivningar -8,5 -9,1 

Not 4 

Finansiella kostnader (mnkr) 2019 2020 

Kapitalkostnadsränta -2,8 -3,1 

Summa finansiella kostnader -2,8 -3,1 

Not 5 

Årets resultat (mnkr) 2019 2020 

Överuttag/underskott -2,7 0,7 

Återställt balanserat underskott 0,0 0,0 

Återföring/avsättning till resultatfond 2,7 -0,7 

Summa årets resultat 0,0 0,0 

Not 6 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar (mnkr) 2019 2020 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 270,6 286,5 

Årets anskaffningar 14,4 36,0 

Årets försäljningar -2,2 0,0 

Omklassificeringar 3,7 0,0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 286,5 322,5 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -81,7 -90,0 

Årets avskrivningar -8,4 -8,9 

Årets försäljningar 0,1 0,0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -90,0 -98,9 

   

Utgående bokfört värde 196,5 223,6 
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Not 7 

Maskiner och inventarier (mnkr) 2019 2020 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 1,6 2,9 

Årets anskaffningar 1,3 0,4 

Årets försäljningar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2,9 3,3 

   

Ingående ackumulerade avskrivningar -0,6 -0,7 

Årets avskrivningar -0,1 -0,2 

Årets försäljningar 0,0 0,0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -0,7 -0,9 

   

Utgående bokfört värde 2,2 2,4 

Not 8 

Långfristiga skulder (mnkr) 2019 2020 

Lån av kommunen 191,2 209,4 

Förutbetalda anläggningsavgifter 17,9 21,0 

Investeringsbidrag 0,2 0,2 

Summa långfristiga skulder 209,3 230,6 

Not 9 

Kortfristiga skulder (mnkr) 2019 2020 

Resultatfond, justerat för periodens resultat -2,3 -1,6 

Leverantörsskulder 3,2 2,9 

Upplupna löner och semesterlöner 0,9 2,3 

Övriga interimsskulder 0,2 10,4 

Summa kortfristiga skulder 2,0 14,0 
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Schema drift- och investeringsredovisningens samband 
med årsredovisningens övriga delar 

Den ekonomiska styrningen sker bland anant genom att fullmäktige i budget anvisar 

resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. 

Fullmäktiges budget utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och 

investeringarna. Ekonomisk plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje 

verksamhetsår. Nämnderna och kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade 

internbudgetar för sina ansvarsområden. Nedan visas en grafisk beskrivning av drift- och 

investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar. 
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Redovisningsprinciper 

Kommunens bokslut och sammanställda redovisning är upprättad i enlighet med Lagen om 

kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed med gällande 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att intäkter 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed. 

Anläggningstillgångar, materiella 

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 

investeringar och med avdrag för avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår inga låne-kostnader. Lånekostnader redovisas enligt huvudregeln 

och belastar resultatet för den period de hänför sig till. En tillgång betraktas i Tomelilla 

kommun som anläggningstillgång då nyttjandetiden överstiger tre år samt 

anskaffningsvärdet överstiger 20 000 kronor. 

Anslutningsavgifter 

Anslutningsavgifter till vatten- och avloppsanläggningar tas från och med 2012 upp som en 

förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. 2011 redovisades 

anslutningsavgiften som kortfristig skuld. Investeringsbidrag tas från och med 2010 upp 

som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 

anläggningstillgångens nyttjandetid. Tidigare intäktsfördes anslutningsavgifter löpande och 

investeringsbidragen reducerade anskaffningsvärdena. Ingen omräkning har skett av 

tidigare års värden med anledning av att det inte påverkar resultat och ställning i någon 

större omfattning. 

Avskrivningar 

Avskrivningar av materiella tillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning baserat på anskaffningsvärdet minskat med eventuellt restvärde. På tillgångar i 

form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivning 

görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk. I huvudsak används följande 

avskrivningstider: 

Vatten och avloppsledningar 50 år 

Fastigheter 15 – 33 år 

Gator/vägar, parker och offentlig belysning 15 – 33 år 

Vatten- och avloppsverk 25 år 

Maskiner, fordon 5 – 10 år 

Inventarier 3 – 10 år 
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Byte av redovisningsprincip 

Redovisningsprinciperna är samma som föregående år. 

Komponentavskrivningar 

Komponentavskrivningar tillämpas på alla nyinvesteringar från och med 2016. Vid 

aktivering av till-gångarna under 2016 och därefter har en bedömning gjorts om det finns 

skillnader i förbrukning av tillgångens betydande komponenter gällande de anskaffningar 

med ett värde på lägst 1 mnkr. Finns det sådana skillnader har tillgången delats upp i 

komponenter vilka avskrivs separat. Rutiner och regler för komponentavskrivningar har 

tagits fram. 

Avskrivningstider på komponenter: 

Fastigheter, nyttjandeperiod 

Stomme, 50 år 

Installation (vatten, avlopp, värme), 50 år 

Fasad/yttertak, 30 år 

Elinstallationer, 30 år 

Fönster, dörrar, våtutrymmen, 20 år 

Ventilation, 15 år 

Inre ytskikt (golv, väggar, köksinredning), 15 år 

Utrustning (kök/sanitet/lekmiljö), 10 år 

För fritidsanläggningar och vatten och avlopp kan eventuella projektspecifika komponenter 

användas till exempel för processkonstruktioner och ledningar. 

Exploateringsverksamhet 

Värdering av samtliga områden sker årligen och befarade förluster skrivs ner. Vid 

slutredovisning av området justeras eventuella kvarvarande vinster och förluster. 

Finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar som utgörs av kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerade 

som omsättningstillgång. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antaget 

reglemente KF§151/2010. Värderingen av portföljen har gjorts kollektivt till verkligt värde 

i enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft 

den 1 januari 2019. 

Hyres-/leasingavtal 

Samtliga avtal avseende hyra av fastigheter klassificeras alltid som operationella eftersom de 

ekonomiska fördelar och risker som förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförs 
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till kommunen och utgör ett undantag från rekommendation 5. Övriga leasingavtal 

tecknade före 2003 samt leasingavtal med löptid om tre år eller kortare betraktas i enlighet 

med rekommendation 5 som operationella avtal. 

Jämförelsestörande post 

Jämförelsestörande poster särredovisas i not till resultaträkningen när det är tillämpligt. 

Som jämförelsestörande post betraktas poster som är väsentliga och sällan förekommande. 

Kostnader för timanställda 

Kostnader för timanställda samt mer- och övertid avseende december men som utbetalats i 

januari periodiseras till rätt bokföringsår/period i samband med årsbokslutet. 

Pensionsåtagande 

Pensionsåtagande redovisas enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att 

pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning, utan redovisas 

som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före 1998 

redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 

Pensionsförmåner 

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 redovisas som en kostnad i 

resultaträkningen. Den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas under kortfristiga 

skulder och utbetalning till förvaltare sker i mars, året därpå. Försäkringsavgift för 

pensioner över 7,5 basbelopp betalas ut löpande under året. Särskilda ålderspensioner och 

avsättningar utöver den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som avsättningar. 

Pensionsåtagande inkluderar även löneskatt med 24,26 procent. Beräkningen av 

kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar som anges i RIPS 07. 

Sammanställd redovisning 

Sammanställd redovisning upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 

konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 

kommunala bolag elimineras, varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens eget 

kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen inte är 

helägda tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna in i den sammanställda 

redovisningen. Koncerninterna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder 

elimineras. I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag där kommunen har 

minst 20 procent inflytande samt samtliga kommunförbund som kommunen ingår i. Inga 

förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. 

Kommunkoncernens medlemmar och ägandeandel framgår av organisationsschemat i 

förvaltningsberättelsens kapitel om den kommunala koncernen i årsredovisningen. 
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Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med RKR:s 

rekommendationer. 

Skuld för semester- och ferielön 

Skuld för semester- och ferielön som inte var uttagen innan den 31 december redovisas 

som kortfristig skuld i gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgift för gällande år. 
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Verksamhetsanalyser 

Kommunfullmäktige 

Ordförande: Christer Yrjas (C) 

Ansvarsområde 

• Utgöra Tomelilla kommuns högsta beslutande organ 

• Fatta beslut i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för 

kommunen, såsom budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, översikts- 

och detaljplaner som styr användningen av mark och vatten samt nämndernas 

organisation och verksamhet 

• Styra nämnderna genom reglementen som anger nämndernas arbetsuppgifter, 

genom mål i till exempel budget men också genom beslut med direkta anvisningar 

för nämndernas organisation och verksamhet 

• Välja ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna 

Väsentliga händelser 

• En genomgång av barnkonventionen gjordes för fullmäktiges ledamöter under året 

Verksamhetsuppföljning 

Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång per sjätte vecka och sammanträdena är 

offentliga. Vilka ärenden som behandlas på kommunfullmäktige kan ses i kungörelsen, som 

anslås på kommunens digitala anslagstavla. Den fullständiga kallelsen finns tillgänglig på 

hemsidan och i kommunhuset. Under året genomfördes sex fullmäktigesammanträden. 

Mötena från och med maj månad genomfördes med färre antal ledamöter med anledning 

av coronapandemin samt sammanträdet i juni månad ställdes in. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -964 -914 -923 9 

Summa -964 -914 -923 9 

Kommunfullmäktige redovisade ett överskott på 9 tkr. 

Anledningen till det mindre överskottet var bland annat att kostnader för utbildning var 

lägre än förväntat på grund av coronapandemin. 

Framtid 

Under 2021 förväntas livskvalitetsprogrammet att antas. 
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Revisionen 

Ordförande: Ulla-Christina Lindberg (S) 

Ansvarsområde 

• Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och 

kommunstyrelsens verksamhetsområden 

Väsentliga händelser 

• Från och med 2020 övertog ett nytt externt revisionsföretag ansvaret som 

sakkunniga gentemot kommunrevisionen 

Verksamhetsuppföljning 

Under året genomfördes granskningar av bisysslor i kommunen, ärendeprocessen inom 

familjenämnden och kommunstyrelsen samt en granskning av likvärdig skola. Därutöver 

skedde den årliga granskningen av delårsrapporten samt uppföljning av tidigare gjorde 

granskningar. 

I samverkan med Region Skåne genomfördes en granskning av barn och unga med behov 

av samordnade insatser. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader -650 -1 002 -1 075 73 

Summa -650 -1 002 -1 075 73 

Revisionen redovisade ett överskott på 73 tkr. 

Överskottet beror på lägre kostnader för arvoden och utbildningar än budgeterat. 

Framtid 

Utifrån den fastställda revisionsplanen kommer revisionen att granska årsredovisning och 

den lagstadgade delårsrapporten samt bland annat fastighetsunderhåll och grönytor. 
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Valnämnden 

Ordförande: Lena Berndin (M) 

Ansvarsområde 

• Förbereda och genomföra allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå 

• Lämna förslag till indelning i valdistrikt, besluta om vallokaler och röstningslokaler 

samt rekrytera och utbilda röstmottagare 

• Ansvara för förtidsröstning, både i röstningslokaler och för ambulerande 

röstmottagare 

Väsentliga händelser 

• Inga väsentliga händelser skedde under året 

Verksamhetsuppföljning 

Ingen verksamhet genomfördes under året. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 315 0 0 0 

Kostnader -411 0 0 0 

Summa -96 0 0 0 

Valnämnden redovisade en budget i balans. 

Framtid 

Nästa val kommer att ske år 2022 då det är val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. 

2024 är det val till EU-parlamentet. 
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Överförmyndarnämnden 

Ordförande: Bo Herou (KD) 

Ansvarsområde 

• Tillsyn över legala och tillförordnade förmyndare, gode män och förvaltare i 

Tomelilla, Ystad och Sjöbo 

• Rekrytera och utbilda gode män och förvaltare 

• Myndighetsutövning 

• Intern och extern information om verksamheten 

Väsentliga händelser 

• Införandet av det nya verksamhetssystemet påbörjades 

Verksamhetsuppföljning 

Tomelilla kommun lanserade den 5 maj en ny plattform för e-tjänster med Mina sidor. Man 

kommer att kunna logga in i e-tjänsten via bankid och sedan följa ärendet på Mina sidor. 

Överförmyndarenheten fick lista processer i prioriteringsordning där e-tjänster önskades 

och i dagsläget finns intresseanmälan för uppdrag och förvaltarfrihetsbevis som e-tjänster 

på Tomelilla kommuns hemsida. Enheten arbetade med att färdigställa processer för 

förteckning, årsräkning, sluträkning och redogörelse samt ansökan om uttagsbeslut. På 

grund av covid-19 ändrade enheten och nämnden arbetssätt. Enheten bemannade med 

halv arbetsstyrka på kontoret, halv arbetsstyrka hemifrån, där arbetslagen sedan skiftade. 

Detta för att förhindra att eventuell smitta medför att all personal smittas samtidigt. 

Nämnden höll från och med maj månad beredning och sammanträde via Teams. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens möjligheter.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. E-tjänster håller på att utvecklas och två blev färdiga under året, för förvaltarfrihetsbevis 
och för intresseanmälan för gode män och förvaltare. 

Ge gode män och förvaltare ökad möjlighet till kompetenshöjande insatser.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Under året gavs utbildningsinsatser till gode män och förvaltare där pandemin tvingade 
fram alternativa lösningar. 
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Delaktighet och egenmakt  

Tillgång till enkel och rättssäker synpunktshantering.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Nya rutiner för synpunktshantering genomfördes under första kvartalet 2020. 

Trygghet och hälsa 

God ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Årsräkningarna granskades och länsstyrelsens tillsyn var helt utan anmärkningar. 

Nå nya grupper av människor för att tillgodose behoven hos huvudmännen.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Marknadsföringsinsatser för att få upp intresset för gode män och förvaltare sker 
kontinuerligt. En timanställd medarbetare jobbade särskilt med rekrytering av ställföreträdare. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 4 988 4 308 4 374 -66 

Kostnader -6 375 -6 770 -6 847 77 

Summa -1 387 -2 462 -2 473 11 

Överförmyndarnämnden redovisade ett överskott på 11 tkr. 

Framtid 

Det finns ett stort behov av en lagöversyn av Föräldrabalken, som är en idag föråldrad 

lagstiftning som inte passar dagens samhälle. Bland annat behöver rekvisiten för 

godmanskap och förvaltarskap ses över men också gränserna för vem som ska stå för 

arvodet till ställföreträdaren. Dagens gränser är så lågt satta att det i många fall är svårt för 

en god man eller förvaltare att kunna få ut sitt arvode. 

Ärendena tenderar bli mer komplicerade och tidskrävande och det är ibland tveksamt om 

det är lämpligt att de läggs på en lekman. Sannolikheten är stor att överförmyndarenheten 

kommer att ha behov av att anlita företag som erbjuder professionella gode män och 

förvaltare i ärenden där det inte går att rekrytera eller där det inte är lämpligt att tillfråga en 

ideell kraft. Detta kommer att innebära en ökad kostnad i arvodesbudgeten. 

Verksamheten har ett behov av att fortsätta den digitala utvecklingen så att fler e-tjänster 

kan erbjudas sökande och ställföreträdare. 

Högre krav på handläggning och granskning gör att arbetsbelastningen på enheten är hög. 

För att kunna möta de ökande kraven på rättssäker handläggning inom rimlig tid behöver 

enheten förstärkas med ytterligare handläggare. 
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Kommunstyrelsen 

Ordförande: Leif Sandberg (C) 

Kommundirektör: Britt-Marie Börjesson 

Ansvarsområde 

• Kommunövergripande ledning, styrning och utveckling 

• Kommunikation, service och marknadsföring 

• Kris och säkerhet 

• Strategiska utvecklingsfrågor såsom fiberutbyggnad, näringsliv och infrastruktur 

• Personalstrategi, förhandling och organisation 

• Ekonomi, finansförvaltning 

• IT-verksamhet 

• Juridik, upphandling 

• Nämndsorganisation och kanslifunktioner 

Väsentliga händelser 

• En ny medarbetare, Kommun-Kim, började sin anställning i kommunen. Kim finns 

till för invånare och har fokus på att kunna svara på de vanligaste frågorna som rör 

den kommunala verksamheten 

• Krångelportalen introducerades under perioden. Tanken är att identifiera och 

eliminera de onödigt krångliga processerna som finns i kommunen 

• En medarbetarpolicy togs fram 

• Den centrala bemanningsenheten startade sin verksamhet vid årsskiftet 

• Nytt centralt Instagramkonto med fokus på platsvarumärket skapades 

• Ett nytt Facebook-konto "Lediga jobb i Tomelilla kommun" togs fram 

• Tillgänglighetsanpassning av externa webbplatsen gjordes enligt lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service 

• En kommunfilm togs fram 

Verksamhetsuppföljning 

Året präglades av coronapandemin och den omställning som behövde göras i såväl den 

politiska organisationen som på förvaltningsnivå. En serviceplan antogs under perioden 

som beskriver hur service och bemötandefrågor ska fungera i kommunen. Det skapades en 

gemensam rutin för synpunktshantering och krångel. På Tomelilla direkt finns 
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kommunvägledare som hjälper till att hantera ärenden och besvara frågor samt som hjälper 

till att vid behov lotsa vidare till andra personer och verksamheter i kommunen. 

Kommunvägledarna finns tillgängliga på telefon och vid besök men också på flera olika 

digitala kanaler. För personer som har svårt att tillgodogöra sig den digitala tekniken 

erbjöds stöd och hjälp. 

Som en del av det lokala brottsförebyggande arbetet genomfördes trygghetsvandringar för 

olika målgrupper och på olika platser i kommunen. Ungdomar, fastighetsägare och 

personer som vistades eller bodde i närheten av ett skogsområde var några av de 

målgrupper som genomförde trygghetsvandring under året. Vid vandringarna identifierades 

otrygga platser och förbättringsområde och det gavs möjlighet till samtal med 

representanter från kommunförvaltning, politik och polismyndighet. Efter vandringarna 

valde både förvaltning och polis ut ett par olika aktiviteter som åtgärdades/genomfördes 

och återkopplade detta till deltagarna. 

Under året infördes olika typer av medarbetarpriser för att lyfta goda exempel på hur 

kommunens arbete utförts i förhållande till invånarna. 

Utvecklingen av e-tjänsteplattformen fortsatte och kommunen erbjuder enkla och 

användarvänliga e-tjänster. Med applikationer eller e-tjänster via kommunens hemsida kan 

man numera ta emot ansökningar, felanmälningar och synpunkter. 

Under året upphandlades ett nytt system för digital protokollsjustering. 

Kommuntidningen Gladan, i ny grafisk kostym, kom ut med ett nummer under hösten. 

Kommunstyrelsen har en privat utförare, städverksamheten, under året har städvolymen 

ökat med anledning av coronapandemin. Utvärderingarna visar i huvudsak på god kvalitet 

och ett gott samarbete, där mindre justeringar åtgärdades. 

Arbetet med intern kontroll genomfördes enligt fastställd intern kontrollplan. Avvikelser 

noterades inom upphandlingsområdet och åtgärder vidtogs för att minska risker för 

felaktigheter i framtiden. 
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Måluppföljning 

Nämndsmål 
 

Bedömning 

Hållbar utveckling  

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. E-tjänster såsom e-tjänsteplattformen och chatboten Kommun-Kim startades under 
året. 

Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är utgångspunkt för alla 
beslut och åtgärder som rör barn. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. I samtliga tjänsteskrivelser ska en bedömning göras hur ärendet berör ett 
barnperspektiv. Kommunfullmäktige tog del av information angående barnkonventionen. 

Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Under 2020 deltog förvaltningen i Glokala Sverige och fick då möjlighet att delta i en 
utbildning om Agenda 2030, alla chefer i förvaltningen samt politiker var inbjudna. Kommunen 
förstärkte även sin placering i aktuell hållbarhetsmiljöenkät och var en av de 20 bästa kommunerna i sin 
urvalsgrupp. Ledningsplanen för SÖSK implementerades och effektuerades under året. 

Delaktighet och egenmakt  

Klimatet för näringsliv och företagsamhet i Tomelilla är attraktivt och konkurrenskraftigt.   

Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. I näringslivsrankingen hamnade Tomelilla på plats 143 i Sverige, vilket är en 
försämring med 31 platser från föregående år. Kommunen förstärkte sina poäng i områdena politikernas 
attityd till företagande, mobilnät och bredband, vägnät, tåg- och flyg, marknadsföring samt 
kommunalskatt. Under 2020 valde förvaltningen att satsa på näringslivet och kommunikation med 
näringslivet ökade i samband med covid-19 och dess effekter. 

Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Enligt resultatet i Kommunkompassen, en värdering utförd av SKR gällande bland annat 
arbetsliv, ansågs kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Tomelilla hade närmare 10 poäng över medel 
i Kommunkompassens mätning. Kommunens styrkor utifrån SKR:s rapport är strategiskt arbete kring att 
vara en attraktiv arbetsgivare, flertalet strategiska satsningar på kompetensförsörjning, aktivt employer 
branding-arbete, flertalet förmåner, systematiskt arbetsmiljöarbete med tydlig SAM-checklista, medveten 
satsning på förebyggande friskvårdsarbete, arbetsvärderingsarbete, lönekartläggning och analys av 
arbetet samt kompetensbaserad rekrytering. 

Trygghet och hälsa 

Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Livskvalitetsprogrammet för Tomelilla bearbetades under året och förutsättningarna för 
att utveckla arbetet med livskvalitet och folkhälsa kommer att stärkas i och med antagandet. Målet 
bedöms vara uppfyllt även om programmet inte beslutades under 2020. 

Tomelilla upplevs som en trygg kommun.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Samverkan med polisen ökade och trygghetsvandringar genomfördes. 
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Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 6 489 7 203 5 910 1 293 

Kostnader -64 936 -72 958 -73 893 935 

Summa -58 447 -65 755 -67 983 2 228 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Kommunstyrelsen -2 630 -2 203 -2 519 316 

Kommunledningskontoret -43 784 -51 205 -53 137 1 932 

Miljöförbundet -1 659 -1 721 -1 700 -21 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund -10 374 -10 626 -10 627 1 

Summa nettokostnader -58 447 -65 755 -67 983 2 228 

Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på 2 228 tkr. 

Överskottet hänför sig till största del till intäktssidan. Den externa finansieringen ökade 

under året framförallt inom digitaliseringsområdet. På kostnadssidan hade flera enheter 

vakanser under året. 

Investeringar (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

IT, verksamhetssystem, inventarier -985 -699 -1 000 301 

Interaktiv tavla, Brösarp -150 0 0 0 

Fiberutbyggnad -6 796 -7 050 -13 000 5 950 

Summa investeringar -7 931 -7 749 -14 000 6 251 

Investeringsbudgeten uppvisade ett överskott på 6 251 tkr främst med anledning av den 

pågående bredbandsutbyggnaden som inte genomfördes i den takt som planerats. 

Framtid 

Tomelilla kommun ingår i det så kallade NSÖD-projektet, Nationell Skalning Öppna Data 

och en av målsättningar med detta projekt är att kunna erbjuda kommunens diarium som 

öppen data. 

Från och med 2021 kommer samtliga anställda att utbildas i klarspråk, det vill säga att 

uttrycka sig så att alla kommuninvånare kan ta till sig information som lämnas. 

Upphandling av diarie- och ärendehanteringssystem pågår. Under 2021 kommer även ett 

nytt förtroendemannaregister att upphandlas och med det kan digital närvaro och votering 

införas. Under första halvåret 2021 kommer leverans av Evolution att ske till e-arkivet. 
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Även 2021 bedöms påverkas väsentligt av coronapandemin. Oro, desinformation och 

misstro mot myndigheter kommer sannolikt att bli mer påtaglig och behöver hanteras i en 

samverkan med andra aktörer inom kommunikation. 

Nya riktlinjer för kommunikation behöver tas fram. Förbättrade arbetssätt kring extern 

webbplats samt sociala medier med tydliga strategier och handlingsplaner kommer att 

realiseras under 2021. Framtagen kommunfilm ska lanseras, tillsammans med öppet 

intranät. 

Tomelilla kommun kommer att upphandla ett gemensamt ekonomisystem tillsammans 

med Sjöbo, Simrishamn och Skurup under 2021. Driftstarten beräknas ske den 1 januari 

2022. 

2022 behöver uppgradering av webbplatsens webbverktyg och plattform att behöva 

genomföras. 

Kommunens ambition är att bli riktigt framgångsrika inom näringslivsområdet bland annat 

genom att utveckla och stärka näringslivslotsfunktionen. Det ska vara enkelt för 

näringslivet att verka och växa i Tomelilla. Nya innovativa lösningar och utvecklingsprojekt 

planeras. 

En gemensam säkerhets- och beredskapsfunktion i samverkan mellan Simrishamn, Sjöbo, 

Tomelilla och Ystads kommuner är under uppbyggnad. Funktionen ska arbeta utifrån 

gemensam och nationellt etablerad metodik, och vara ett drivande stöd för verksamheterna 

i respektive kommun. Genom samverkan ges tillgång till specialistkompetenser. Det finns 

en hög ambitionsnivå och förtroendet för kommunernas säkerhetsarbete ska vara högt 

både internt och externt. Inom funktionen samlas utöver säkerhets- och beredskapschefen 

samordnare för informationssäkerhet och signalskydd, civilt försvar och krisberedskap. 

Dessa roller finansieras genom en överenskommelse mellan MSB och SKR. Funktionen 

ska även tillse att det finns en gemensam beredskapsorganisation dygnet runt 

”Tjänsteperson i beredskap (TIB)”. Till funktionen knyts även en samordnare med ansvar 

för trygghetsfrågor. Denna tjänst ska delas med Simrishamn och Sjöbo kommuner. 

Under 2021 kommer det övergripande arbetet med hållbarhetsfrågor bland annat att 

omfatta framtagande av handlingsplaner kopplade till Livskvalitetsprogrammet. 

Projekt fossilbränslefria kommuner 2.0 och Glokala Sverige fortsätter enligt planer med 

aktiviteter som att minska användandet av plast och att ta fram en kemikalieplan. 

Kommunen ska utveckla ett fördjupat samarbete med näringslivsföreningar. 

Ett arbete har påbörjats för att utveckla och göra Tomelilla centrum till ett ännu 

attraktivare centrum. Det handlar om konkreta förskönande åtgärder och att skapa 

förutsättningar för mer aktivitet och rörelse. Arbetet omfattar även medborgardialog och 

delaktighet i utvecklingen av det offentliga rummet på andra sätt. 

Under året kommer en upphandling av städverksamheten att genomföras. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande: Sander Dijkstra (M) 

Verksamhetschef: Niklas Sommelius 

Ansvarsområde 

• Upprättande av myndighetshantering av planer 

• Upprättande av kartor 

• Husutsättning 

• Naturvård 

• Miljömålsarbete 

• Exploatering och tomtförsäljning 

• Förvaltning av kommunala fastigheter och anläggningar 

• Måltidsverkstan, består av elva kök som lagar mat till kommunens verksamheter 

• Logistikcenter för samordnad varudistribution för Ystad, Simrishamn och Tomelilla 

• Lös egendom i kommunens ägo, som inte ansvaras för av annan nämnd 

• Kommunens gator, trafikanläggningar, planteringar, lekplatser och andra allmänna 

platser 

• Kommunens vatten- och avloppsanläggningar 

• Offentlig renhållning och belysning 

• Frågor som rör internetuppkoppling och annan kommunikationsinfrastruktur 

• Kommunens intressen i vattenråd och dikningsföretag 

• Tillgänglighetsfrågor 

• Miljöfrågor 

• Kommunens måltidsfrågor och dess utveckling 

• Bostadsanpassningsbidrag 

• Projektplanering 

Väsentliga händelser 

• VD till det gemensamma VA-bolaget, som startades i september, rekryterades och 

en ny styrelse utsågs 

• Aktivitetsparken som byggdes på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden 

färdigställdes 
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• En paviljong till förskolan Ur och Skur i Brösarp uppfördes 

• Gatu- och parkverksamheten skapade en pop-up boulebana på torget i Tomelilla 

• Välagården och Rosenkrantzgatan 2 (Hercules 24) överläts till nya ägare 

• Utbyte av ventilationsaggregat i kommunhuset påbörjades 

• Måltidsverkstan genomförde en ny livsmedelsupphandling 

• Klorhantering på Smedstorpsbadet byggdes om och det installerades fasta 

nödduschar i kemikalieutrymmen på friluftsbaden 

• Gräsklippning i Tomelilla tätort lades ut på entreprenad 

• Nytt exploateringsområde Tomelilla 10:279 färdigställdes 

• Busshållplatsen på Ystadvägen anpassades till superbuss med 3D övergångställe 

• Digital inventering av vägmärken och uppdatering av LTF (lokala trafikföreskrifter) 

påbörjades 

• Ängens förskola investerade i en robotgräsklippare 

• Under hösten medverkade Tomelilla kommun i Climate-week Österlen, vilket var 

ett samarbete med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), lokala livsmedelsleverantörer 

och andra kommuner i Sverige 

• Under våren påbörjades arbetet med kommunens nya lednings/styrsystem 

(tillitsbaserad styrning) 

Verksamhetsuppföljning 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet bedrevs i enlighet med den verksamhetsplan som 

upprättades för året, med den skillnaden att pandemin påverkade möten, feriearbetare etc. 

Riskbedömningar av verksamheten gjordes mot bakgrund av den pågående 

coronapandemin. 

Coronapandemin påverkade verksamheten till exempel genom att det fick införas extra 

tömningar av sopkärl i anslutning till vandringsleder på grund av en ökad belastning. Andra 

åtgärder som genomfördes under året var ändrade rutiner av sophantering till 

serviceboende. Åtgärder kring baden gjordes också utifrån ett covid-19 perspektiv. Det 

sattes till exempel upp informationsskyltar och plexiglas vid disken på biblioteken, 

markeringar för köbildningar vid omklädningsrum, kassa och kiosk. 

Gatu- och parkverksamheten tog ett nytt grepp angående utsmyckningen till påsk, istället 

för utsmyckning med fjädrar målade förskolebarn stenar som påskägg, vilka placerades ut i 

kommunen. 

Österlenbadet stängdes delvis under vecka 44 och under december månad stängdes badet 

för allmänheten. En effekt av pandemin var minskade intäkter och ökade kostnader på 

grund av mer städning och extra tömningar. 
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Det gemensamma VA-bolaget som ägs tillsammans med Simrishamns kommun, Österlen 

VA AB, togs i drift den 1 september. Bolaget hanterar drift och utveckling av VA-arbetet i 

de båda kommunerna. 

Den tekniska avdelningen arbetar löpande med att underhålla kommunens fastigheter för 

att bibehålla det ekonomiska värdet. Verksamheten arbetar även för en minskad 

energianvändning till exempel genom utbyte och automatisering av energikrävande 

utrustning. 

Vid om/nybyggnation av områden arbetade verksamheten även med trygga och tillgängliga 

utemiljöer, för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. Under året arbetade 

verksamheten för att ha en fungerande belysning samt att hitta lösningar för att otrygga 

områden ska uppfattas som tryggare. 

Gräsklippningen i Tomelilla tätort lades under våren ut på entreprenad efter beslut i 

samhällsbyggnadsnämnden. Besparingskraven på verksamheten ledde till att 

säsongsblommor ersattes av perenner. Utbytet av säsongsblommor är också ett mer 

hållbart alternativ som frigjort resurser inom gatu- och parkverksamheten. Detta medförde 

att verksamheten kunde omprioritera och kunde sköta tidigare eftersatta ytor mer frekvent. 

Verksamheten arbetar aktivt med kundfokus utifrån kommunens antagna serviceplan, 

vilket troligtvis ledde till mindre klagomål avseende kommunens grönytor. 

Under året arbetade verksamheten med två större utredningar; badutredningen och 

belysningsplanen. Den första resulterade i att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram avtal 

med likartade avtalsvillkor för att möjliggöra föreningsdrift av friluftsbaden. Den senare 

utredningens resultat har inte bifallits politiskt utan är fortfarande en idéskiss från 

tjänstemännen. 

Nämnden upprättade en intern kontrollplan. Alla kontrollpunkter som beslutades i den 

interna kontrollplanen behandlades och beslutades i nämnden. Följande kontrollpunkter 

beslutade nämnden om: 

• ej verkställd snöröjning 

• felanmälningar åtgärdas inte 

• bristande provtagning 

• vandalisering 

• felaktigheter i upphandlingsprocessen 

Uppföljningen visade att den sammanfattande bedömningen är att verksamheten uppfyller 

de rutiner och processer som finns. 

Ny entreprenör avseende ramavtal bygg upphandlades under våren och tilldelades under 

sommaren. Samarbetet mellan enheterna inom teknik och service samt kultur och fritid 

utvecklas och effektiviseras ständigt. 
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Privata utförares verksamhet (grönytor och snöröjning) följdes upp i enlighet med avtalen. 

Uppföljning visade att de följer avtalen. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Minska energianvändningen.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Vi arbetar med att minska energianvändningen i kommunen. En del av investeringarna 
som verksamheten arbetade med under året kommer att leda till energieffektivisering till exempel byte av 
ventilationsaggregat och installation av solcellsanläggningar. 

Delaktighet och egenmakt  

Förbättra dialogen med medborgarna.  

Kommentar: 
Målet är inte uppfyllt. I den rådande situationen med pandemin ställdes den utåtriktade aktiviteten in. 
Målet och mätetalet som sådant är bra och det finns goda chanser att detta är ett mål och ett mätetal 
som ska finnas kvar i framtiden. 

Trygghet och hälsa 

Gång- och cykelleder ska utökas och sammankopplas.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Cirka 1 100 meter gång- och cykelväg byggdes ut i centralorten under året. 

Skapa trygga och tillgängliga utemiljöer för ökad möjlighet till fysisk aktivitet och 
rekreation. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Ökat trygghetsskapande arbete genomfördes som till exempel nya gatlyktor vid 
stationen och längs med cykelbanor. Verksamheten arbetar aktivt med att öka tryggheten på torget i 
centralorten Tomelilla. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 76 621 78 309 71 391 6 918 

Kostnader -105 091 -119 808 -117 946 -1 862 

Summa -28 470 -41 499 -46 556 5 057 
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Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Samhällsbyggnadsnämnd -281 -299 -220 -79 

Samhällsbyggnad centralt -2 456 -3 064 -3 347 283 

Gata Park/Teknik och service -13 424 -14 110 -13 400 -710 

Miljö/Natur -779 -500 -549 49 

Gatukontoret -6 002 -5 543 -8 690 3 147 

Plan -2 006 -1 246 -2 171 925 

Fastighet -1 508 121 0 121 

Fritidsverksamhet -991 -14 752 -16 077 1 325 

Samordnad varudistribution 2 0 0 0 

Måltidsverkstan -1 025 -2 106 -2 102 -4 

Summa nettokostnader exklusive VA -28 470 -41 499 -46 556 5 057 

VA-verksamheten 0 0 0 0 

Summa nettokostnader inklusive VA -28 470 -41 499 -46 556 5 057 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 5 057 tkr. 

Cirka 2,4 mnkr av överskottet hänförs till vakanta tjänster samt sjukskrivningar inom gatu- 

och parkverksamheten. Verksamheten Gata/Park redovisade även ej budgeterade intäkter 

från Österlen VA under hösten. 

Planenheten redovisade ett överskott på drygt 0,9 mnkr med anledning av föräldraledighet 

större delen av året samt på grund av att intäkterna var högre än budgeterat under året. 

Friluftsbaden fick ett överskott på 0,6 mnkr då verksamheten samplanerades med 

Österlenbadet och därmed utnyttjade befintlig personal på bästa sätt. 

Då bostadsanpassningsärendena som hanterades inte var så kostsamma som förväntat 

genererade detta ett överskott på 0,5 mnkr. Just bostadsanpassningar är ett osäkert kort där 

en ansökan kan påverka budgetutfallet kraftigt. 

Övriga verksamheter redovisade tillsammans ett resultat på 0,6 mnkr med både mindre 

under- och överskott. 

VA-verksamheten redovisade ett resultat i balans. I utfallet finns med kostnader för 

översvämningar som drabbade Tomelilla tätort 2019, men som kompenserades av lägre 

personalkostnader och högre intäkter än budget.
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Investeringar (tkr) exklusive VA Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Fastigheter -20 481 -15 454 -21 000 5 546 

Skolor/förskolor -7 214 -4 196 -3 700 -496 

Övriga lokaler -10 182 -10 236 -10 300 64 

Oförutsett samt pågående från föregående år -3 085 -1 022 -7 000 5 978 

     

Gata/Park -13 142 -16 465 -18 050 1 585 

Belysning Norra Björstorp och Ullstorp 0 0 -500 500 

Busshållplats och GC-belysning 0 -952 -1 500 548 

Minne Sjöwalls plats 0 -50 -50 0 

Stadsparken 0 -556 -500 -56 

Sjöstedsväg (Projekt asfalt) 0 -5 528 -2 500 -3 028 

Aktivitetsparken 0 -2 496 -2 500 4 

Pågående projekt från 2018-2019 -10 332 -4 689 -6 500 1 811 

Digitala informationsskyltar 0 -1 200 -1 500 300 

Oförutsett -2 810 -994 -2 500 1 506 

Summa investeringar exklusive VA -33 623 -31 919 -39 050 7 131 

 

Investeringar (tkr) VA Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Nyanslutningar -1 229 -1 814 -4 500 2 686 

Avloppsreningsverk -867 0 -6 162 6 162 

Förnyelse och utbyggnad av VA-ledning -5 943 -28 212 -20 202 -8 010 

Byavägen, omläggning VA -3 216 -2 601 -2 600 -1 

Brösarp-Kivik, vattenledning -684 -1 141 -2 000 859 

Övriga investeringar, VA -1 426 -2 626 -536 -2 090 

Summa investeringar VA -13 365 -36 394 -36 000 -394 

Kommunfullmäktige beslutade om att utöka investeringsramen för VA-enheten år 2020 

från 22 mnkr till 36 mnkr. Detta var föranlett av att kalkylerna för flera projekt 

uppdaterades och utökades samt att Smedstorps vattenverk fick akut problem med 

nitrathalterna vilket föranledde en större ombyggnad. De större vattenverksprojekten i 

Brösarp och Smedstorp försenades i slutet av året vilket innebär att investeringsutgifter 

förskjuts till år 2021. 

Investeringsutgifter för ombyggnad av Byavägen belastar investeringsbudgeten 2020 på 

grund av att de överflyttades från 2019. 

Pågående nyinvesteringar från år 2019 inom samhällsbyggnadsverksamheten på 8,5 mnkr 

överflyttades från år 2019 till år 2020, vilket medför en budgetavvikelse på 8,5 mnkr. 
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Framtid 

I det korta perspektivet gäller det nu att fokusera på att driva verksamheten som det är 

tänkt. I och med att VA-bolaget träde i kraft den 1 september kommer såväl den tekniska 

verksamheten som plan- och byggenheten att behöva upparbeta nya processer hur de ska 

samarbeta med bolaget. Detta gäller även ekonomiavdelningen och 

samhällsbyggnadschefen. 

En utmaning som finns i kommunen är balansen mellan tätorten Tomelilla och de mindre 

tätorterna i kommunen. En tätort som är attraktiv och som upplevs som trygg och ren 

innebär att fastighetsägare och affärsidkare vill satsa och utveckla sin verksamhet. 

Nämnden anser att det är viktigt för hela kommunen att börja diskutera och våga satsa på 

tätorten Tomelilla och göra detta tillsammans med berörda fastighetsägare och 

medborgare. 

En annan utmaning är att de driftsmedel som finns i budgeten inte har förändrats de 

senaste åren, utan kommunen anlägger exempelvis fler grönytor, men driftbudgeten är 

oförändrad vilket leder till bristande underhåll av grönytor och rabatter. 

En tredje utmaning är att trots rådande pandemi vill fler bygga och bygga om vilket gör att 

det finns ett tryck på bygg- och planenheten. För att möta upp denna ökade efterfrågan 

kommer det att krävas fler detaljplaner, men också övervägande om ny mark för såväl 

enskilda som för näringsidkare. Det blir en utmaning att vara följsam i relation till de 

personella resurser och konsultkostnader som är budgeterade. 

Medarbetarmässigt arbetar alltfler medarbetare med fler ansvarsområden än tidigare, vilket 

leder till svårigheter i prioriteringar och mindre attraktiva tjänster. Vi kan konstatera att 

några av de tjänster som försvunnit har lett till brister i verksamheten på grund av att 

kompetensen inte finns i den utsträckning som man hade önskat. På den positiva sidan ser 

vi att medarbetare tar egna initiativ och vågar ta egna beslut som uppskattas av 

kommunmedborgare. Det är tämligen få klagomål på verksamheten. 

Nämnden måste som beställarnämnd gentemot VA-bolaget överväga vilka investeringar 

och förbättringar som måste göras för att förhindra eller minska kommande 

översvämningar. Även gatu- och parkverksamheten har ett ansvar för detta då kantstenar 

eller andra förhållanden bidrar till att leda regnvattnet fel. Åtgärder i Välabäcken är andra 

insatser som kan bidra till minskad risk för översvämning, men även att bäcken uppfattas 

som mer tilltalande än den är idag. 

Trafiksäkerhet är ett område som måste förbättras. Det finns kommunala vägar och 

korsningar som måste förbättras samtidigt som det finns kritik gällande det statliga vägnätet 

och då gäller det främst hastighetsgränser. Medborgarna vet inte om vägen är kommunal 

eller statlig. Nämnden och kommunen måste därför överväga på vilka sätt eller metoder 

som är meningsfulla för att få till stånd förändringar på det statliga vägnätet. 

Hållbarhetsperspektiv är ett perspektiv som allt mer blir påtagligt för 

samhällsbyggnadsverksamheten. Det kan handla om allt från smartare grässorter till hur 

vägar och fastigheter byggs utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Andra exempel är att det 
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kommer att handla om att verksamheten vid kommande investeringar eller projekt kommer 

att ha fokus på miljövänliga alternativ för att åstadkomma hållbara lösningar. Exempel på 

detta är att all dieseldriven utrustning på sikt övergår till fossilfri miljödiesel. Vid renovering 

av kommunala fastigheter implementerar vi solceller och överordnade styrsystem. Det 

kommer att fokuseras på energibesparande åtgärder och utbyggnad av förnybar energiform 

samt bättre kontroll på säkerheten med elektroniskt passersystem. 

För att kunna hantera kraftigare och intensivare regn och minska risken för 

översvämningar måste nämnden arbeta långsiktigt för att minska andelen hårdgjord yta i 

Tomelilla tätort. En dagvattenstrategi och dagvattenpolicy måste arbetas fram för att 

tydliggöra hur arbetet med att minska risken för översvämningar kan åstadkommas. 

Förutom vatten, som produkt inom VA-bolaget, är vatten och dess kvalitet en fråga för oss 

som markägare. Nämnden måste samarbeta med Vattenråden angående vattenkvaliteten 

genom olika åtgärder. 
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Byggnadsnämnden 

Ordförande: Anette Thoresson (C) 

Verksamhetschef: Niklas Sommelius 

Ansvarsområde 

• Prövning 

• Tillsyn 

• Tillstånd 

• Myndighetsutövning mot enskild 

• Anmälningsskyldighet 

• Ansökningsförfarande 

• Uppgiftsskyldighet enligt Plan- och bygglagen med tillhörande författningar och 

regelverk samt fastställt kommunalt reglemente 

Väsentliga händelser 

• Resultatet från Insikt 2019 publicerades. Kommunen behåller sin plats bland de 10 

procent bästa kommunerna i Sverige. Kommunen var på plats 16 av 148 

kommuner. Det betyder att kommunen fick högt betyg för service, upplevd 

kompetensnivå och snabb handläggning av beslut om bygglov, startbesked och 

andra beslut inom nämndens ansvarsområde 

• Mätningarna från Svenskt Näringsliv gav högt betyg för service och handläggning. 

Utfallet för 2020 kommer att publiceras i april 2021 

Verksamhetsuppföljning 

Verksamheten hade under våren och sommaren samma efterfrågan på bygglov som 

föregående år, men under resterande del av året var trycket högt. Personalen hade hög 

frisknärvaro vilket ledde till att verksamheten kunde hålla fortsatt korta handläggningstider 

med bibehållen rättssäkerhet. Kvalitetsuppföljning genomfördes löpande under året 

gällande handläggningstider och rättssäkerhet. 

Arbetet med fokus på kommunens serviceplan fortlöpte, vilket ledde till korta 

handläggningstider och ett gott bemötande i samverkan med medborgare och företag. 

Den verksamhet som byggnadsnämnden ansvarar för är främst myndighetsutövning som 

följer den lagstiftning och de regler/riktlinjer som finns inom området och som är 

beroende av vilken typ av bygglovsärende som inkommer till nämnden. 
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Förvaltningen konstaterade att tillsynsärenden är ärenden som riskerar att väcka känslor, 

oavsett utfall, vilket medför att det är av stor vikt att alla ärenden hanteras på ett korrekt 

sätt. 

Nämnden fattade beslut om en intern kontrollplan där uppföljningen visade att inga 

avvikelser fanns. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Öka tydlighet och lättillgänglighet i kommunikation med medborgarna.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Information om avgifter lades ut på hemsidan. Implementering av ett nytt program som 
förenklar bygglovsansökningar påbörjades. 

Delaktighet och egenmakt  

Öka kontakten med medborgare genom dialoger/byavandring.  

Kommentar: 
Målet är inte uppfyllt. Planerade träffar blev uppskjutna på grund av coronapandemin. Byavandring 
planerades med nämnden samt inbjudan till boende blev inställt. 

Trygghet och hälsa 

Öka transparens och rättssäkerhet i beslutfattandet.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Verksamheten kompletterar nämndens ärenden med information om den lagstiftning 
som beslut grundas på. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 3 519 4 611 2 899 1 712 

Kostnader -5 418 -5 292 -5 702 410 

Summa -1 899 -681 -2 803 2 122 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Byggnadsnämnd -247 -163 -204 41 

Bygg -1 652 -518 -2 599 2 081 

Summa nettokostnader -1 899 -681 -2 803 2 122 

Byggnadsnämnden redovisade ett överskott på 2 122 tkr. 

Överskottet beror främst på att intäkterna var betydligt högre än förväntat då intresset för 

nybyggnation var fortsatt högt i kommunen. En anledning kan vara att coronapandemin 

medfört att fler är hemma och att mer resurser läggs på hemmet. Kostnaderna var lite lägre 
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än budgeterat vilket härleds till ett glapp mellan pensionsavgång och nyanställning av 

handläggare samt av något lägre konsultkostnader än förväntat. 

Framtid 

Verksamhetens främsta fokus är att säkerställa god rättssäkerhet, transparens och ökad 

digitalisering. Nämnden och dess verksamhet kommer att försöka underlätta för 

medborgarna att följa sitt ärende, att få tillräcklig information direkt i processen. 

Förvaltningen gör dock bedömningen att ett större fokus på rättssäkerhet kan komma att 

påverka handläggningstiderna negativt och att de som ansöker upplever att verksamheten 

blir mindre flexibel. Detta är dock nödvändigt för att säkerställa hög och likvärdig kvalitet i 

byggärendena. 

Förvaltningen kan också konstatera att arbetsmiljön och arbetsbelastningen samt 

svårigheter att rekrytera erfarna och kompetenta medarbetare är en utmaning för 

verksamheten. Därför är ett närvarande och ett tillitsbaserat ledarskap en grundbult och 

speciellt i en tid då avståndet mellan medarbetare och ledare blivit längre när hemarbete har 

blivit norm. Samtidigt uppstår möjligheter. Kompetenta medarbetare behöver inte 

nödvändigtvis arbeta i kommunhuset utan framtidens arbetsplats kan finnas på annan ort 

eller som hemarbetsplats. Det positiva med pandemin är att glastaket för digitaliseringens 

möjlighet är bruten. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ordförande: Marie Ståhlbrand (M) 

Verksamhetschef: Niklas Sommelius 

Ansvarsområde 

• Kultur som består av konsthall, barnkultur, jazzarkiv, kulturskola och allmän kultur 

• Huvudbibliotek och biblioteksfilialer i Smedstorp, Onslunda och Brösarp 

• Handläggning av registrering av lotteritillstånd 

• Föreningsbidrag och stöd till kultur-, fritids-, pensionärs och handikappföreningar 

• Fritidsgården Soffta, vänder sig till ungdomar från mellanstadiet upp till 18 år 

• Sommar- och höstmarknad i Tomelilla 

• Nationaldagen 

• Ceremoni för nya medborgare 

Väsentliga händelser 

• Under året inrättades det en fritidscheck för barn i åk 4–9 som kunde användas 

som betalning eller delbetalning för till exempel en medlemsavgift eller 

deltagaravgift i någon särskild aktivitet. Checken kunde lösas in hos olika föreningar 

och på kommunens kultur- och fritidsverksamheter 

• Aktivitetsparken invigdes den 11 september tillsammans med barn och unga 

• Under den sista delen av året påbörjades arbetet med att göra huvudbiblioteket till 

"meröppet", vilket beräknas vara klart i början av 2021 

• Nytt för i år var "Sommarboken för vuxna" i Tomelilla och Brösarp, som fungerar 

på samma sätt som sommarboken för barn och unga, det vill säga läs fem böcker, 

fyll i titlarna i en folder och hämta sedan ut en gratis presentbok på biblioteket. 

• Verksamheten arbetade under året med det digitala utbudet genom att erbjuda 

strömmad film via Viddla och Cinesterna i samarbete med de andra biblioteken 

inom Skåne sydost 

• Under våren var det fokus på digitalisering genom föreläsningar och 

programpunkter kring IT. En studiecirkel ”Lär dig använda din surfplatta”, 

föreläsningen ”Digitant” och en uppmärksammad föreläsning kring näthat var 

några av vårens programpunkter 

• Kulturrådet blev externt finansierat genom projektet ”Stärkta bibliotek” vilket 

möjliggjorde en utökad satsning på programverksamhet och främst en omfattande 

programverksamhet på våra biblioteksfilialer. 
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• Två nya verksamheter startades upp av kulturskolan, digitalt musikskapande och 

musikalkurs. Film i Onslunda var fortsättning på tidigare satsning och totalt inkom 

42 anmälningar till filmkursen. Länsstudiedagen 2020 för Skånes 

bildkonstpedagoger arrangerades i samverkan med Tomelilla kulturhus 

• Kursen kulturlek erbjöds nu på samtliga skolor, den riktar sig till våra yngsta, 

förskoleklass och årskurs 1 

• Fritidsgården påbörjade arbetet med att utveckla en inspelningsstudio på Soffta och 

började med uteaktiviteter 

Verksamhetsuppföljning 

Kulturhuset hade ett välfyllt program under året med mötesplatser och aktiviteter för alla 

åldrar, där en del i programmet fick ställas in på grund av den rådande pandemin. 

Under året hade konsthallen sex stycken huvudutställningar samt fem stycken utställningar 

på nedre plan. Huvudutställarna var följande; Anna Höglund (fortsättning från 2019), 

Helene Schmitz, Kulturskolan, Tuija Lindström, Saga Wendotte samt Gunnar Smoliansky. 

Temat för året var fotografi. Utställarna representerade den bredd och mångfald som råder 

inom svenskt foto. Målsättningen var att visa såväl några av den svenska fotohistoriens allra 

tyngsta namn såväl yngre som nu verkande fotografer. Konsthallens egenproducerade 

utställning Anna Höglund - Allt hänger ihop utgjorde en stor satsning på barn och unga 

och var en interaktiv lässtimulerande utställning. Under produktionen av utställningen 

engagerades Tomelillas Kulturcrew och ungdomarna gavs möjlighet att påverka vissa delar 

av utställningsbyggandet och medverkade genom att spela in audiospår till utställningen. 

På nedre plan ställde sedvanligt Tomelilla Konstsamling ut under sju månader. På grund av 

pandemin var det inte möjligt för Österlens Folkhögskolas, Unikum, att visa sin 

elevutställning under våren enligt årlig tradition. Istället visades utställningen digitalt, via 

Tomelilla Konsthalls hemsida. Under sommarperioden visades Lina Karna Kippel samt 

under årets sista period visades Lars Grönwall. Under hösten visades utställningen Ringar 

på vattnet. Utställningen är resultatet av Konsthallens mångåriga samarbete med Valentina 

Zülsdorff, projektledare för Österlens sköna vattendrag, samt Österlens Folkhögskola. 

Besöksstatistiken för året visade trots de restriktioner som fanns att verksamheten var 

välbesökt. Konsthallen hade under rådande omständigheter synnerligen välbesöka 

utställningar. Trots starka besöksbegränsningar i slutet av året hade konsthallen under året 

cirka 12 000 besökare, vilket endast är cirka 2 000 besökare färre än 2019. Satsningen på 

fotografi påverkade även besöksgruppens sammansättning och nådde delvis nya 

målgrupper. 

Samtliga skolor i Tomelilla kommun erbjuds ett pedagogiskt program kopplat till varje 

utställning. De pedagogiska programmen är alltid läromålsuppfyllande och inkluderar 

visning av aktuell utställning samt workshop. Under pandemin hade skolorna inte möjlighet 

att besöka Konsthallen i särskilt stor omfattning. Flest skolbesök var till Anna Höglunds 

utställningsperiod. Under den del av Höglunds period som ligger på år 2020 deltog 11 
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klasser samt förskolegrupper (cirka 80 elever). Under Saga Wendottes utställningsperiod 

deltog sex grundskoleklasser (cirka 150 elever). 

År 2017 inrättades Sten Malmquists stipendium för Artist In Residence (AIR) i Tomelilla, 

med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med 

sin bortgång år 2015. Stipendiet syftar till att skapa möjligheter för konstnärer att arbeta på 

och utifrån platsen Tomelilla under sex veckor. Stipendiet ska delas ut vartannat år med 

start år 2019. I maj år 2020 avslutades ansökningsperioden inför 2021 års AIR. Tomelilla 

Konsthallen mottog och behandlade ett hundratal ansökningar från konstnärer ifrån ett 

stort antal länder. Den 23 juni beslutade kultur- och fritidsnämnden att konstnären och 

fotografen Michael Whelan från Storbritannien blir Sten Malmquist stipendiat år 2021. I 

satsningen inför ett Artist in Residence (AIR) sökte konsthallen och fick medlemskap i tre 

olika internationella AIR-organisationer. Under året hade konsthallen inte möjlighet att 

deltaga i konferenser eller möten i dessa organisationers förtjänst. Något som bör ske 

under nästa verksamhetsår för att främja utvecklingen av samt kvalitetssäkra konsthallens 

AIR. 

Biblioteket fortsatte sitt arbete kring kultur, litteratur och läsning genom bokcirklar, 

författarbesök och andra föreläsningar. Under året besökte Malmöförfattaren Maria 

Maunsbach biblioteket och under hösten kom Ystadbördiga Susanna Alakoski. Författaren 

och språkvetaren Sara Lövestams föreläsning var populär, liksom Dino Helmefalks 

föreläsning om det skånska kriget 1675–1679. 

Efterfrågan på e-böcker ökade också kraftigt under året, och biblioteken höjde därför 

budgeten för dessa ytterligare under slutet av året. 

Bibliotekets arbete med barn och unga fortsätter genom ”barnkulturspåret”, där skolklasser 

bjuds in regelbundet för visning och bokprat och gåvoböcker delas ut till de yngre barnen. 

Under regnbågsveckan fick flera klasser boktips på hbtq-tema och för förskolegrupper 

genomförde Mamma Måd konserten ”Olika barn leka bäst” under veckan. Bland årets 

föreställningar för förskolegrupper kan annars Teater Pepinos ”Flaxdags” och ”Mäster 

skräddare och lilla damen” med Gitte Pålsson och Åsa Håkansson nämnas. ”Brandman på 

bibblan” med högläsning av äkta brandman var ett annat populärt program där 64 barn och 

vuxna deltog. 

Sedan hösten 2019 har alla biblioteksfilialer i Tomelilla haft meröppet och statistik från 

tidigare år visar att både utlån och framför allt besöksantal stigit kraftigt. När Onslunda och 

Brösarp blev meröppna år 2017 respektive år 2018 fördubblades besöksantalet. För 

Smedstorps del går det på grund av pandemin inte att påvisa något säkert, men satsningen 

på meröppet har ändå gett ett stort uppsving för biblioteksverksamheten i hela kommunen. 

Filialbibliotekens placering i anslutning till skolor bidrar också till att många barn och lärare 

kan använda biblioteket, även när det inte finns bibliotekspersonal på plats. 

Kulturskolan erbjöd ett brett utbud av kurser där undervisningen genomfördes i grupp 

alternativt individuellt i ämnena: dans, film, musik, drama/teater och bildkonst. Utöver 

ordinarie undervisning har eleverna möjlighet att medverka i bland annat konserter, 
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vernissage, föreställningar och andra evenemang som kulturskolan arrangerar. Ett 

Kulturcrew finns för att uppmuntra barn och ungas delaktighet i det lokala kulturlivet. 

Kulturskolan jobbade för att finnas tillgängliga där barn och unga befinner sig och för att 

nå olika grupper i kommunen oberoende av funktionsvariation, kön, geografiskt avstånd, 

ekonomi, språk, kulturell eller social bakgrund. 

Konserter, evenemang och övriga redovisningar fick äga rum i det digitala forumet. 

Bildkonstskolans elevutställning genomfördes som planerat. Dock ställdes den offentliga 

vernissagen in för publik. I stället kom eleverna uppdelade i mindre grupper då vi 

gemensamt och alternativt invigde elevutställningen. Under omständigheterna blev detta 

också bra och uppskattades av de elever som deltog. 

Evenemang kring nationaldag, ceremoni för nya medborgare och Tomelillas marknader 

ställdes in på grund av restriktioner kring folksamlingar. 

Fritidsgården hade under året många aktiviteter inomhus och utomhus tillsammans med 

barn och unga. De anordnade lovverksamhet på alla loven som var välbesökta. 

Nämnden beslutade om en intern kontrollplan och godkände alla uppföljningar på de olika 

riskerna. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Kulturvärden ska bevaras och utvecklas.  

Kommentar: 
Målet är delvis uppfyllt. Antal besök till programverksamheten uppgick till 1 063 stycken. Antal besök till 
programverksamheten minskade något i jämförelse med år 2019 på grund av covid-19 då man var 
tvungen att ställa in aktiviteter under året. 

Delaktighet och egenmakt  

Antal besökare i kulturhuset ska öka.  

Kommentar: 
Målet är inte uppfyllt. Verksamheten hade restriktioner på antal besökare samt hade stängt under 
december månad på grund av covid-19. 

Trygghet och hälsa 

Föreningslivet ska öka sin verksamhet för barn och ungdomar.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att föreningarna hade möjlighet att söka lokalt 
aktivitetsstöd (LOK) utifrån 2019 års deltagartillfälle. 
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Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 7 100 2 450 2 757 -307 

Kostnader -43 057 -24 896 -25 026 130 

Summa -35 957 -22 446 -22 269 -177 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Kultur- och fritidsnämnd -227 -158 -220 62 

Kultur och fritid -2 336 -2 372 -2 318 -54 

Fritidsverksamhet -17 360 -3 657 -3 374 -283 

Fritidsgården -2 672 -2 750 -2 669 -81 

Marknader 25 -26 -24 -2 

Allmän kultur -13 387 -13 483 -13 664 181 

Summa nettokostnader -35 957 -22 446 -22 269 -177 

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett underskott på 177 tkr. 

Den rådande pandemin fick effekt både genom lägre intäkter och högre kostnader än 

budgeterat. Under hösten hade verksamheten stränga restriktioner kring antal besökare vid 

aktiviteter och även i lokalerna. Under sista delen av december stängdes fritidsgården ner. 

Nämnden tog under hösten ett beslut om att stötta föreningarna med 0,5 mnkr. 

Kulturskolans verksamhet ställdes om till distansundervisning där det var möjligt och 

teknisk utrustning fick införskaffas till pedagogerna. Utöver detta belastades resultatet med 

ej budgeterade lönekostnader gällande alkoholenheten. 

Framtid 

Våra mötesplatser är platser för konstnärlig, personlig och social utveckling som främjar 

gemenskapen. 

Alla kommunens bibliotek kommer att vara meröppna och kan då erbjuda tillträde till 

bibliotekslokalerna i alla dagar från morgon till kväll. Alla kommunens bibliotek har en 

fortsatt viktig roll som kulturhus och vill vara levande mötesplatser för kommuninvånarna. 

Biblioteken har ett fortsatt stort ansvar att både erbjuda digital teknik och att tillgängliggöra 

den för besökarna. Biblioteken har en fortsatt stor betydelse som demokratisk arena genom 

att erbjuda tillgång till litteratur, kultur och information, både i tryckt form och digitalt. 

Biblioteken fortsätter satsningen på programverksamhet, fortbildning och digitalisering 

inom projektet ”Stärkta bibliotek”. Med tanke på att Barnkonventionen blivit lag vill vi 

också sätta fokus på barns och ungas inflytande på både verksamhet och lokaler 
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Tomelilla konsthalls egenproducerade vandringsutställningar Anna Höglund - Allt hänger 

ihop, samt Owe Gustafson - Retrospektiv är utlånade under året till Jönköpings 

länsmuseum respektive Sjöbo konsthall. 

Konsthallen har även en ny vandringsutställning som kommer att marknadsföras; Lars 

Grönwall retrospektiv. 

Konsthallens andra Artist in residencestipendiat, en brittisk fotograf, kommer att verka i 

Tomelilla under maj-juni. 

Konsthallen kommer att vara del av två pedagogiska och regionala projekt som syftar till att 

lyfta barn och ungas delaktighet i konstlivet samt till eget skapande. 

Under 2021 justeras MU-ersättningsnivåerna uppåt för utställande konstnärer. Detta 

innebär att Tomelilla konsthalls ersättningsnivåer är lägre än gällande norm vilket medför 

utmaningar med att bibehålla kvaliteten på utställningarna på sikt eftersom 

utställningsvillkoren är mindre attraktiva. 

Nyhet från Region Skåne är att kulturskolan är inskriven i den Regionala Kulturplanen, 

2021-2024. Det visar hur viktig kulturskolan är för regionen i arbetet med att säkerställa 

barns och ungas rätt till kultur. 

Forskningsrapporter visar att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Här finns 

möjlighet att utveckla samverkan mellan elevhälsan och kulturskolan för att bidra positivt i 

förebyggande syfte. 

Beslut gällande kulturrådets utvecklingsbidrag kommer att fortgå där möjlighet finns att 

söka nya medel 2021 och 2022. 

Fritidsgården Sofftas utmaning är att kunna tillmötesgå ungdomarnas intresse och 

önskningar. Arbetet med att få igång aktiviteter med musik/inspelningsstudion fortsätter. 

Detta kan vara möjligt genom samarbete med andra aktörer. Mötesplatsen ska genomsyras 

av respekt och prestigelöshet och samarbete. 

Tomelilla marknaders utmaning är att bevara eller att öka antalet 

marknadsförsäljare/knallar samt en önskan om mer varierat utbud och överlevnad av 

marknaderna. Framförallt efter 2020 där i stort sett alla marknader i Sverige blev inställda. 

Det finns frågetecken kring vad detta inneburit för marknadsförsäljare, om de har överlevt 

denna tid då det inte funnits möjlighet för försäljning av deras varor och tjänster. 

Pandemin har påskyndat digitaliseringens möjligheter även inom kulturområdet. Kurser 

och föreläsningar som förut var på plats kunde snabbt ställas om till digitala kanaler. 

Utbildningar i kulturskolan kunde bli digitala och kanske också närmare den verklighet som 

våra barn och ungdomar upplever till vardags. Digitalisering kan innebära mer kultur till 

fler om våra besökare har digitala verktyg och kunskap om hur dessa verktyg kan användas. 

När pandemins svallvågor har mattats av kommer delar av verksamheten att återgå till hur 

det var före pandemin, men förhoppningsvis kommer vi även att fortsätta att använda de 

digitala verktyg vi nu har nyttjat under pandemin. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Ordförande: Marianne Åkerblad (M) 

Verksamhetschef: Viweca Thoresson till och med den 31 augusti, Camilla Andersson från 

och med den 1 september 

Ansvarsområde 

• Myndighetsutövning enligt SoL och LSS 

• Träffpunkter 

• Hemtjänst, personlig omsorg, service, ledsagning, avlösning, trygghetslarm 

• Boendestöd för personer med funktionsvariation och psykisk ohälsa 

• Särskilt boende för äldre 

• Korttidsboende och växelvård 

• Anhörigstöd- öppen verksamhet, gruppverksamhet, individuellt stöd 

• Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

• LSS-verksamheter- bostad med särskild service, daglig verksamhet och 

korttidstillsyn 

• LSS kontaktperson och ledsagare 

• Hemsjukvård, rehabilitering, hjälpmedel 

Väsentliga händelser 

• Verksamheten införde digital läkemedelssignering, vilket ger en högre kvalitet för 

både patienter och medarbetare 

• Nybyappen, ett socialt stöd, används numera i volontärarbetet vilket var värdefullt 

med tanke på covid-19. Personer i riskgrupper kopplades samman med frivilliga 

resurser för exempelvis matinköp 

• Volymerna, timmar och antal brukare i äldreomsorgen i ordinärt boende, sjönk med 

tio procent under året. Dygnen på särskilt boende minskade med åtta procent. 

Antal dygn på korttidsboende minskade med 20 procent i jämförelse med 2019 

• Pandemin påverkade planerade aktiviteter vilket ledde till att införandet av ung 

omsorg och måltidsvän inte implementerades i verksamheten under året. Enheterna 

kunde inte heller ta emot ferieungdomar under året 

• Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns nu på en digital plattform 

vilket gav alla medarbetare åtkomst till vardagsstöd i form av processer och rutiner 

direkt i mobilen 
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Verksamhetsuppföljning 

Antalet dygn på korttidsplatser minskade med cirka 20 procent jämfört med 2019. För att 

anpassa verksamheten efter behovet integrerades korttidsplatserna i särskilt boende istället 

för som tidigare på en egen enhet. Detta var möjligt då behovet av särskilt boende 

minskade vilket resulterade i att det ständigt fanns flera lediga lägenheter på boendena. Det 

genomsnittliga behovet ansågs vara cirka fyra platser och var fördelat på Norrevång och 

Brinkehem med en stor flexibilitet i verksamheterna. Åtgärden var mer resurseffektiv än 

tidigare. Verksamheten har inte haft betalningsansvar för ej hemtagna patienter till 

Regionen de senaste åren. 

Företagsgruppen inom daglig verksamhet LSS flyttade till nya lokaler. De arbetar nu på 

Löparegatan 1. Företagsgruppen arbetar med bland annat packning, media, skapande och 

servicerunda. Tidigare lokal var för liten för de nya aktiviteter som skapades utifrån 

efterfrågan hos deltagarna. 

Under året hyrde verksamheten en Grön Arena gård utanför Brösarp. Antingen avtalade 

verksamheterna med gårdens ägare om att under vistelsen umgås med djuren (höns, 

kaniner, katter, hästar och får) eller endast nyttja miljön och korsvirkeshuset som finns att 

tillgå. På grund av pandemin nyttjades inte verksamheten i så stor utsträckning som 

planerat. Dock var daglig verksamhet där kontinuerligt en gång per vecka, Stafettgatan hade 

övernattning och Vännens dagverksamhet besökte gården under hösten. Individ- och 

familjeomsorgsverksamheten och grundsärskolan använde sig också av möjligheten att 

vistas där. 

Ett förebyggande arbete påbörjades innan sommaren där de som ansöker om trygghetslarm 

får erbjudande om ett kostnadsfritt besök av arbetsterapeut och fysioterapeut. Under 

hembesöket kartläggs deras förmåga att utföra sin ADL (Aktiviteter i det Dagliga Livet). 

Under besöket förs även en dialog kring fallpreventiva åtgärder. Målet med detta är att 

genom tidiga arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska bedömningar förebygga fallolyckor 

och därmed framtida behov av hemtjänstinsatser. Sedan maj månad genomfördes 17 

besök. Flera avstod erbjudandet om besök på grund av pandemin. 

Arbetet med implementeringen av heltid som norm fortlöpte med täta uppföljningar av 

kostnader, schemaplanering och bemanning. Det är en lärandeprocess som verksamheterna 

genomgår, vilket kräver mycket av både medarbetare, chefer och bemanningsenheten. 

Andelen heltidsanställda uppgick till 61 procent. Omställningen förväntas inte bli klar 

under 2021. 
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Trygg hemma är ett nytt tvärprofessionellt arbetssätt i Tomelilla kommun som startade i 

maj. Fokus är att jobba med ett rehabiliterande förhållningssätt. Sedan starten har 21 beslut 

beviljats för Trygg hemma. Syftet med arbetssättet är att minska risken att personer 

utvecklar ett beroende av omsorgsinsatser genom att; 

• Skapa trygghet och hjälp till självständighet 

• Vidmakthålla en känsla av självständighet 

• Ge möjlighet till kontroll över dagliga aktiviteters utformning 

Målet är att ett rehabiliterande förhållningssätt ska genomsyra all verksamhet och vara ett 

helt naturligt förhållningssätt inom vård och omsorg i Tomelilla kommun. Det pågår 

kompetenshöjande insatser för att nå en god kvalitet. Under året var fokus att 

implementera arbetssättet vid hemgångar från sjukhuset till ordinärt boende. 

Pandemin påverkade verksamheten till stor del. Personalen inom vård och omsorg, som 

arbetar med de mest utsatta i riskgrupperna gjorde ett fantastiskt arbete med att skydda 

brukarna från smitta. Genom att ta ansvar för basal hygien och vid misstanke om smitta, 

anpassade de föredömligt, skyddsutrustning och arbetssätt. Inom LSS och äldreomsorg har 

en mycket hög andel av de tillsvidareanställda medarbetarna formell kompetens för arbetet 

och den höga andelen är en framgångsfaktor även i detta sammanhang. 

Pandemin hade också en positiv effekt på implementeringen av digitala hjälpmedel. 

Baspersonalen använde läsplattor tillsammans med boende och brukare för att exempelvis 

kommunicera med anhöriga, för aktivering och för digitala inköp. Både interna och externa 

möten var i större utsträckning digitala, vilket ökade personalens digitala kompetens. 

Nämnden interna kontroll genomfördes i enlighet med den beslutade interna 

kontrollplanen för året. Arbetet med att kontrollera riskområden visar på att förvaltningen 

arbetar aktivt för att minska riskerna och sätta in åtgärder där risker konstateras. 

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten står sig väl i jämförelse med riksnormen och 

samma positiva utveckling ses när det gäller att hålla genomförandeplaner aktuella. 

Nyckelhantering säkrades genom digitala nyckelskåp. Ett fortsatt förbättringsområde inom 

äldreomsorgen är ökad följsamhet till rapporteringsskyldigheten och att avvikelser utreds 

och används för att förbättra verksamheterna. Inom LSS utsågs vissa medarbetare som 

utredare för att säkerställa kvaliteten på utredningsarbetet och äldreomsorgen tar nu efter 

de goda exemplen. När avvikelser rapporteras, utreds och analyseras ökar kunskapen och 

fokus kan flyttas till det förebyggande arbetet med riskanalyser och handlingsplaner. 

Uppföljningen av privata utförare visade att Förenade Care bedriver ett systematiskt 

kvalitetsarbete och väl uppfyller kraven på de två avtalsområdena. Uppföljningen hade 

fokus på hur entreprenören arbetat med egenkontroller inom de av nämnden prioriterade 

områden; ta emot och verkställa uppdrag, klagomålshantering, avvikelserapportering samt 

hantering av brukares nycklar. Bemanning på särskilt boende granskades och även 

personalkontinuiteten i hemtjänsten. Motsvarande uppföljning gjordes på egenregins 

verksamheter och förbättringsområde som identifierades där var framförallt 

rapporteringsskyldigheten och social dokumentation. 
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Tunstalls larmmottagning granskades genom loggkontroller och resultatet visade att 

uppringningarna har besvarats enligt avtal. Dock blev det stora störningar under en vecka i 

oktober när Tunstall genomförde ett teknikskifte. Detta medförde tekniska problem på 

larmcentralen och vissa larmanvändare drabbades av oskäligt långa väntetider. Reklamation 

och ersättningskrav har ställts till leverantören. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Verksamheternas digitala tjänster och arbetsmetoder ökar.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. E-signering av läkemedel infördes under året. Digitala möten utvecklades under året. 
En e-plattform för utbildning och tester anskaffades och är under uppbyggnad. Webbutbildningar ökade. 
SPISS (Suicidprevention i svensk sjukvård) riktades till hela verksamheten under året. 

Delaktighet och egenmakt  

Delaktigheten och kommunikationen med kommuninvånarna inom nämndens 
verksamheter ökar. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Förebyggande hembesök gjordes av arbetsterapeut och fysioterapeut efter 
biståndsbeslut om trygghetslarm. Hemträningsprogram visades digitalt. En brukare deltog vid rekrytering 
av enhetschef inom verksamheten. Hemtjänsten gav invånarna möjlighet till dialog under en dag på 
Torget. 

Verksamheterna motverkar digitalt utanförskap för nämndens målgrupper.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Hemträningsprogram visades digitalt. Läsplattor används idag av de boende vid 
kontakter med anhöriga. Inköp av dagligvaror genomfördes digitalt i ett område. 

Trygghet och hälsa 

Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället förstärks.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Nybyappen används delvis av bland annat Röda Korset. Pandemin påverkade att 
planerade insatser inte kunde genomföras. 

Nämndens verksamheter upplevs som trygga och tillgängliga.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Brukarundersökningen inom äldreomsorgen visade en svag nedgång från 94 procent till 
93 procent i särskilt boende och i hemtjänsten från 83 procent 2019 till 81 procent 2020. Om det finns 
någon koppling till pandemin är oklart. Inom LSS boende ökade tryggheten med 13 respektive 6 
procentenheter. För att motverka ensamheten under pandemin iordningställdes säkra mötesplatser på 
särskilt boende för äldre och sedermera kontakt med anhöriga via läsplattor. 
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Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 76 803 112 373 104 844 7 529 

Kostnader -306 044 -345 387 -338 098 -7 289 

Summa -229 241 -233 014 -233 254 240 

 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Vård- och omsorgsnämnd -377 -393 -415 22 

Omsorgspeng -123 687 -155 362 -157 304 1 942 

Ledning och myndighet -23 860 -20 786 -27 343 6 557 

LSS-verksamhet -38 073 -18 355 -12 447 -5 908 

Rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel -31 769 -28 449 -27 936 -513 

Hemtjänst -1 359 -4 114 -2 086 -2 028 

Särskilt boende -10 116 -5 555 -5 723 168 

Summa nettokostnader -229 241 -233 014 -233 254 240 

Vård- och omsorgsnämnden redovisade ett överskott på 240 tkr. 

Nämnden gavs kompensation för ökade kostnader med anledning av coronapandemin. 

Dessa kostnader uppgick till 5 700 tkr och bestod av personalkostnader, skyddsutrustning 

och extra städning. Nämnden tilldelades 905 tkr att nyttja av kommunstyrelsens medel för 

oförutsett. 

Trenden med lägre volymer inom äldreomsorgen kvarstår, det berör belagda dygn på 

särskilda boenden men är störst inom hemtjänsten. Antalet beviljade hemtjänsttimmar 

minskade med 11 procent jämfört med budget. Lägre volymer inom äldreomsorgen 

medförde att ramen för omsorgspengen fick ett överskott på 1 942 tkr. 

De olika verksamhetsområdena LSS, rehab, sjukvård och tekniska hjälpmedel, hemtjänst 

och särskilt boende fick ett sammanlagt underskott på 8 280 tkr. Satsningen på 

”Heltidsarbete som norm” innebar att viss överkapacitet skapades som medförde ökade 

personalkostnader. Svårigheter att anpassa scheman till heltidsarbete samtidigt som 

volymerna minskade parallellt med hög sjukfrånvaro med anledning av covid-19, medförde 

högre personalkostnader än budget. Olika åtgärder provades för att hitta kostnadseffektiva 

scheman som bygger på verksamhetens behov, bland annat introducerades en metod som 

gör det möjligt att bryta ner budgeten till arbetade timmar och stämma av schemalagda 

timmar i ett nytt schema innan det börjar gälla. 

Inom LSS verksamheten påbörjades under hösten ett arbete med att ta fram en ny 

ersättningsmodell, en ”LSS-peng”, som tar hänsyn till förändringar i vårdtyngden. Den nya 

modellen ska implementeras under budgetåret 2021 och förväntas påverka 

planeringsförutsättningarna positivt. 
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Ledning och myndighetsgruppen hade ett överskott på 6 557 tkr vid årets slut. Överskottet 

består av lönekompensation, ersättning för kostnader på grund av covid-19, lägre 

personalkostnader på grund av vakant tjänst samt ej nyttjad buffert för oförutsedda 

kostnader. 

Investeringar (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Inventarier, vård och omsorg -1 229 -660 -2 500 1 840 

Summa investeringar -1 229 -660 -2 500 1 840 

Årets investeringar blev 1 840 tkr lägre än budget beroende på att upphandling av nytt 

verksamhetssystem skjuts fram till 2021. 

Framtid 

Covid-19 kommer fortsatt att påverka verksamheten under 2021. Att följa utvecklingen och 

anpassa verksamheten efter rådande omständigheter och samtidigt uppmärksamma psykisk 

ohälsa för de som upplever en hög grad av isolering för att anpassa insatserna därefter. 

Ett nytt digitalt arbetssätt är systemet för utbildning och tester som ska implementeras 

under våren 2021. Kameror för tillsyn är också på gång och sensorer på särskilt boende står 

näst på att undersökas. 

Från och med november 2021 kommer kommunen att driva korttidsvistelse för barn och 

unga inom LSS. Insatsen har tidigare verkställts av Simrishamns och Ystads kommuner. 

Verksamheten har redan idag en ändamålsenlig lokal för verksamheten. Det finns idag tolv 

beslut att verkställa. 

Äldreomsorgslyftet med ett möjligt bidrag på 5,4 miljoner kronor kommer att användas till 

kompetenshöjning främst till vård- och omsorgsprogrammet. 

Tjänstedesign är en metod för att utveckla verksamheternas aktiviteter, insatser och service. 

Verksamheten kommer att använda denna metod i större utsträckning för att ta fram 

tjänster för kommuninvånarna utifrån det som efterfrågas. Genom att tillsammans med 

användaren ta fram och utveckla tjänster kommer också delaktigheten att bli större. 

Tillitsbaserad styrning och ledning ska vidareutvecklas och medarbetare ska i större grad 

involveras i förbättringsarbetet. Verksamhetsdialoger, nulägeskoll och verksamhetsplaner 

ska förbättras så det blir enklare att följa både resultat och kvalitet för samtliga i 

verksamheten. 

De kommande åren måste arbetet med att digitalisera och automatisera möjliga processer, 

få ett större fokus. Arbetet tar mycket resurser initialt men det kommer att spara tid och 

underlätta för medborgaren framöver varför det måste prioriteras i allt högre grad. 

På längre sikt går vi över från att leverera till att förenkla och understödja vilket ställer stora 

krav på verksamheten att verkligen tänka nytt. Samarbetet med civilsamhället och 
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föreningar är en förutsättning och måste utvecklas för att lyckas att ställa riktningen på att 

göra rätt saker med de resurser vi har till vårt förfogande. 

Verksamheten har en hög kompetens, korta beslutsvägar, hög grad av helhetssyn bland 

ledare och engagerade medarbetare vilket möjliggör snabba förflyttningar och anpassningar. 

Just därför är det viktigt att behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare 

framöver. Framgångsfaktorer för detta behöver kartläggas och att hitta strategier för att 

lyckas. 
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Familjenämnden 

Ordförande: Christer Yrjas (C) 

Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg: Viweca Thoresson till och med den 

31 augusti, Camilla Andersson från och med den 1 september 

Verksamhetschef för barn och utbildning: Johan Holmqvist 

Ansvarsområde 

• Missbruksvård 

• Barn- och ungdomsvård 

• Familjerätt 

• Öppenvård 

• Integrationssamordning, stödboende 

• Administrativt ansvar för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasium 

• Arbete och försörjning 

• Personligt ombud 

• Grund- och förskoleverksamheten, grundsärskola, fritidshem 

Väsentliga händelser 

Individ- och familjeomsorg 

• Arbetsmarknadsenheten slogs ihop med Vuxenenheten. Arbetet med det digitala 

verktyget Previct implementerades. Nio personer fick stöd i sin behandling med 

detta arbetssätt 

• 25 extratjänster inrättades under året 

• Den rådande pandemin medförde inte ökade kostnader inom försörjningsstöd 

• Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns numera på en digital 

plattform vilket möjliggjorde åtkomst i samtliga mobila enheter som ett stöd för 

medarbetarna i det dagliga arbetet 

Barn och utbildning 

• Bemanningsenheten tog över vikarieanskaffningen. Tolv förstelärartjänster tillsattes 

med hjälp av statsbidrag inom språkutvecklande arbete (genrepedagogik) och 

matematik samt två tjänster där lärarna genomför projekt. Förordnanden är på tre 

år 

• Barn- och utbildningsverksamhetens systematiska kvalitetsarbete lades om för att 

följa intentionerna i en tillitsbaserad styrning 
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• Utsiktens förskola, Brösarp, som arbetar enligt I Ur och Skurpedagogiken, tog 

värmestugan "Hus-huset" i bruk. Under slutet av 2020 färdigställdes en ny paviljong 

för förskolan i Brösarp med väderskyddat utesov, kapprum och mindre rum för 

inomhusaktiviteter 

• Samtliga vakanta skolledartjänster tillsattes under året 

Verksamhetsuppföljning 

Individ- och familjeomsorg 

Arbete och försörjning jobbade intensivt med individuell kartläggning och aktiviteter med 

fokus på "min väg till självförsörjning". Gruppen 18 - 25 år med försörjningsstöd minskade 

med 26 procent sedan april 2020. 

Aktiviteter för språksvaga startades upp i samarbete med Arbetarnas bildningsförbund 

(ABF) och Studieförbundet. Två kurser genomfördes för målgruppen språksvaga kvinnor 

med sammanlagt 32 kvinnor. Under kurserna motiverade coacherna de kvinnor som 

uppbar försörjningsstöd, till studier på SFI. Antalet kvinnor på SFI ökade med 18 personer 

efter kursernas avslut. Med sökta medel från Länsstyrelsen, startades ett samarbete med 

AME och Österlens Folkhögskola gällande SFI för föräldralediga. Denna kurs riktade sig 

till både kvinnor och män. 

För målgruppen som studerar SFI förbättrades samverkan med Vuxenutbildningen i Ystad 

och Österlens folkhögskola och det genomförs kontinuerliga uppföljningar på individnivå. 

AME fick även tillgång till datasystemet där samtliga inskrivna i studier har sin studieplan 

och sitt startdatum. Arbetssättet innebär att man på individnivå kunde följa utvecklingen 

och även ta del av deras studiehistorik. AME och försörjningsstöd hade en god samverkan 

under året och gjorde tillsammans med individen upp en planering. Av de som avslutat sina 

insatser i AME ökade andelen som fått jobb från 11 procent 2019 till 25 procent under 

2020. 

Vid året slut var 43 ungdomar inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Trots 

pandemin, då inga hembesök gjorts, har verksamheten fått kontakt med alla utom en. Varje 

ungdom erbjöds möjlighet till en individuell plan. 32 ungdomar skrevs ut från KAA och av 

dessa påbörjade 69 procent studier på ett introduktionsprogram eller liknande. 

Inriktningen med större andel hemmaplanslösningar påbörjades i samverkan med vård och 

omsorg och skola. Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF) är en evidensbaserad 

metod. Målgruppen är familjer med dysfunktionella beteenden i form av konflikter i 

familjen, beteendeproblem, skolproblem, otillräcklig tillsyn eller låg omsorgsnivå i familjen. 

Antalet placeringar på HVB och SIS minskade det senare halvåret. Det är för tidigt att säga 

om detta kan kopplas samman med det nya arbetssättet. 

Personligt ombud bistod 38 klienter under året. Verksamheten uppmärksammade att 

pandemin har påverkat målgruppen med ökad oro och ensamhet utifrån att fler i större 

utsträckning isolerade sig. Målgruppen hade en ökad tillgänglighet inom den specialiserade 

vården, vilket upplevs som mycket positivt av verksamheten. Ett annat område som bör 
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lyftas är att personligt ombud som arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare 

upplever att samverkan med till exempel arbete och försörjningsenheten i Tomelilla är 

väldigt god och att Tomelilla direkts funktion har ökat tillgängligheten för klienterna. 

Under hösten utvecklade enheten barn och familj den interna samverkan för att säkerställa 

kvalitet mellan uppdrag och genomförandeplaner. Gemensamma utbildningar genomfördes 

med hjälp av Skånes kommuner. 

Enheten för försörjningsstöd genomförde en stor informationsinsats för att öka antalet 

ansökningar digitalt. Resultatet blev att i december inkom 82 procent av ansökningarna 

digitalt i jämförelse mot tidigare cirka 55 procent. De som inte hade en digital kompetens 

erbjöds stöd av Digitala hjälpen hos Tomelilla direkt. De som fortsättningsvis har 

svårigheter med digital ansökan får en pappersblankett att fylla i. 

Arbetet med feriearbeten påbörjades i april och under sommaren hade 39 ungdomar arbete 

under tre veckor inom till exempel gata/park, fastighet, Soffta, fritidsbadet, 

sommarorkestern och sommarentreprenörer. 

Växa tryggt är en statlig satsning på ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor. 

Projektet utgår från barnkonventionen. Familjerna erbjuds sex hembesök av 

barnhälsovårdssjuksköterska från barnhälsovården tillsammans med barnmorska från 

mödrahälsovården, tandsköterska/tandhygienist från tandvården samt föräldrastödjare från 

socialtjänsten. I Tomelilla deltog 20 förstföderskor i programmet som slog väl ut och var 

uppskattat av mammorna. Sommaren 2021 avslutas projektet då barnen har följts i 1,5 år. 

Det kan konstateras att det blir enklare och mer avdramatiserat för föräldrar att söka hjälp 

från kommunens öppenvård. Projektet samordnas av Skånes kommuner och följs av 

forskare på Malmö universitet. 

Under året arbetade bostadskoordinatorn aktivt med att kommunala andrahandskontrakt 

ska övergå till förstahandskontrakt. Koordinatorn arbetade också tillsammans med 

Österlenhem fram en ny arbetsordning gällande övertagande av sociala bostadskontrakt. 

Vid början av 2020 hade Tomelilla kommun 55 sociala bostadskontrakt. Vid årets slut hade 

åtta blivit godkända för övertagande av sina bostadskontrakt och lika många hade lyckats få 

förstahandskontrakt på egen hand. Under året beviljades 13 nya sociala bostadskontrakt, 

varav nio av dessa var anvisningar från Migrationsverket, där kommunen är skyldiga att 

bistå med bostad. 

Vi erbjöd kursen Komet (Kommunikationsmetod), en gång på våren och en gång på 

hösten. Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3–11 år samt 12-18 år 

och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Kursen var fulltecknad på 

våren men hade på grund av pandemin ett lägre antal medverkande under hösten. Två 

medarbetare är utbildade i Komet och kommer att fortsätta erbjuda utbildningen till 

föräldrar i Tomelilla kommun. 

Arbetet med intern kontroll har skapat en medvetenhet i verksamheten om risker och 

brister. Kontrollerna genomfördes enligt nämndens plan. Hemmaplanslösningar med 

nätverkskoordinatorn som samordnare för socialtjänst, skola och vård och omsorg är nu 
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ett förstahandsval för familjer och barn och unga. Rutinen vid våld i nära relationer är känd 

och följs där avvikelser rapporteras och utreds. Utredningstiden för barnutredningar måste 

kortas ner. En ny rutin infördes för att minska sårbarheten när handläggaren blir sjuk eller 

slutar så att alla utredningar färdigställs inom fyra månader. Utredningstiderna ska 

rapporteras och åtgärder sättas in tidigt, senast vid tre månader. Försörjningsstödet 

minskade överlag jämfört med förra året som en följd av intensivt arbete på enheten för att 

få fler självförsörjande. Pandemins befarade effekter på försörjningsstödet uteblev. 

Det fanns inga privata utförare som utförde uppdrag åt individ- och 

familjeomsorgsverksamheten under året. 

Barn och utbildning 

Barn- och utbildningsverksamheten fick under sommaren en komplett ledningsgrupp och 

en skolorganisation i tätorten med gemensam skolledning för Lindesborgsskolan och 

Byavångsskolan. Detta gjorde att utvecklingsarbetet åter fick fart. Förstelärarna i 

språkutvecklande arbete och matematik hade/har i uppgift att skapa en röd tråd för 

eleverna genom grundskolan. Arbetet för att främja goda lärmiljöer fortsatte, förskolans 

specialpedagoger gjorde observationer på samtliga förskolor för att skapa förutsättningar 

för utveckling. 

Barn- och utbildningsverksamheten lade om sitt kvalitetsarbete för att tydligare vara 

tillitsbaserat. De nya hjälpstrukturerna är lättare att koppla till kommunens arbete med 

budget och verksamhetsplaner. Kärnan i kvalitetsarbetet är de återkommande 

verksamhetsdialogerna som genomförs med rektorerna. Där följs de nationella målen upp: 

• Ansvar och inflytande för elever och barn 

• Samverkan mellan skola/förskola och hem 

• Skolan, omvärlden och utbildningsval 

• Betyg och bedömning 

• Digitalisering 

• Kunskap, utveckling och lärande 

• Normer och värden 

• Övergång och samverkan 

• Jämställdhet 

Även rektors ansvar, klagomål, skolinspektionsärenden, skolgång för barn placerade i andra 

kommuner (särskoleplacerade, familjehemsplacerade eller institutionsplacerade elever) samt 

skolpliktsbevakningen följs upp. 

En kartläggning kring Lindesborgsskolans status gällande den fysiska miljön startades. 

Den interna kontrollen gjordes enligt familjenämndens beslutade plan. Dock inte 

granskning av hanteringen av nationella prov då dessa var inställda på grund av covid-19 
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situationen. Kartläggning av processen kring ensamarbete på förskola/fritidshem och 

övergångar mellan skolformer samt åk 3–4 gjordes genom dialoger med samtliga rektorer 

och barn- och elevhälsans chef. Generell bedömning av förekommande av ensamarbete är 

att såväl rutiner, arbetssätt och olika tekniska lösningar vad gäller ensamarbete är adekvata 

och i stort fungerar väl. Enstaka enheter, behöver se över sina rutiner och tydliggöra dessa 

med kopplingar till arbetssätt och eventuella tekniska lösningar. Rutiner finns för 

övergångar men ytterligare förtydligande kring elever i behov av särskilt stöd behövs. En 

utredning gjordes kring tilläggsbeloppens användning vilken visade på behov av nya 

rutiner. Rutiner och riktlinjer för skolpliktsbevakningen implementerades, vilket ledde till 

att vi tidigare på terminen hittar barn som inte är i skolan. Kartläggningen av processen 

kring volymberäkningar (barn- och elevantal) visar på en god följsamhet avseende 

prognosticerat utfall och verkligt utfall. 

Barn- och utbildningsverksamheten har enbart en privat utförare, skolskjutsen, och 

utvärderingarna visar på god kvalitet och ett gott samarbete. 

Måluppföljning 

Nämndsmål Bedömning 

Hållbar utveckling  

Samverkan mellan verksamheterna och civilsamhället ger kunskap om långsiktig 
hållbarhet, utbildning samt framtida och samtida arbetsmarknad. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Samverkan mellan studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadscoach, 
Arbetsförmedlingen och fältsekreterarna är upparbetat och varje ungdom i KAA har en individuell plan. 
Sex arbetsmarknadsaktiviteter genomfördes under året Värdena på BRUK-enkäten gällande hur skolor 
och förskolor arbetat med studie- och yrkesvalsarbetet brett stabiliserades i grundskola efter en stor 
förbättring mellan läsåren 17/18 till 18/19, förskolorna tog nya steg framåt även detta läsår. Nöjdheten 
med praon låg under läsåret för åk 9 på 89,1 procent av elever som var nöjda och åk 8 88,7 procent. Av 
åk 9 var 74 procent behöriga till yrkesprogram vilket var en liten förbättring. Fler elever antogs till sitt 
förstahandsval. 

God lärmiljö skapas för att möta individuella behov.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Flera mätningar genomfördes inte eftersom Skolverket stängde ner sina databaser för 
statistik och nationella prov genomfördes inte på grund av covid-19. HLO-resultaten (språktest i 
förskoleklassen) ökade mellan vår- och hösttermin. Gällande frågan om lust att lära hade åk 5 i Tomelilla 
värde 6,8 på Skolinspektionens enkät, nationellt låg åk 5 på värde 6,4. Åk 9 i Tomelilla hade värde 3,7 
och nationellt värde för åk 9 var 5,0. Inga jämförelser med andra kommuner är möjliga. Meritvärdena i åk 
6 ökade, åk 7 minskade marginellt, åk 8 minskade och åk 9 ökade. Specialpedagogerna i förskolan 
observerade lärmiljöer i samtliga förskolor och de bedömdes vara goda. 

Delaktighet och egenmakt  

Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ökar.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Två aktiviteter på AME följdes upp med enkäter för att undersöka nöjdhet och effekt. 
Anhöriggrupp på vuxenenheten startades utifrån efterfrågan. Ungdomsrådet var remissinstans i fem 
ärenden. 

108



 

Verksamheterna bidrar till medvetna och engagerade samhällsmedborgare som har 
strategier för att göra egna livsval. 

 

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Appen Nyby är en meddelandeplattform där medborgare kan anmäla sig att hjälpa 
andra med aktiviteter men också söka hjälp av andra. Försörjningsstöd minskade bland unga mellan 18-
25 år. Arbetsmarknadsdagen ställdes in på grund av covid-19. Det fanns per den siste augusti 134 
anmälda praoplatser för elever, denna mätning gjordes inte i fjor så inget jämförelsetal finns, dock 
ansågs det vara ett högt antal. 

Trygghet och hälsa 

Kommuninvånare ges ökade möjligheter till sociala sammanhang.  

Kommentar: 
Målet är inte uppfyllt. Arbetsmarknadsenheten arbetade aktivt med planering för studiebesök i 
näringslivet och samverkan med föreningar. Med anledning av pandemin kunde inte planeringen 
verkställas under hösten. 

Kommuninvånare upplever sig trygga och känner tillit till verksamheterna.  

Kommentar: 
Målet är uppfyllt. Andelen placerade barn och unga minskade och antalet hemmaplanslösningar ökade. 
Externa placeringar för vuxna med beroendeproblematik minskade. Den interna samverkan ökade i 
ärenden som rör våld i nära relationer. Samarbete med kommunikationsavdelningen och barn- och 
utbildningsverksamheten ökade och information uppdateras kontinuerligt. 

Ekonomi 

Intäkter och kostnader (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Intäkter 205 567 196 805 187 797 9 008 

Kostnader -599 611 -596 698 -588 704 -7 994 

Summa -394 044 -399 893 -400 907 1 014 

Familjenämnden redovisade ett överskott på 1 014 tkr. 

Överskottet beror på flera faktorer med både plus och minus inom de olika 

ansvarsområdena. Gymnasieundervisningen visade ett större överskott som beror dels på 

högre bidrag än budgeterat dels på att kostnaderna för skolkort och 

gymnasiesärskoleskjutsar var lägre än budgeterat. Det stora underskottet inom individ- och 

familjeomsorg beror på höga kostnader för HVB- och familjehemsplaceringar under 

vårterminen. 

Investeringar (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Investering, IKT -1 502 -2 056 -1 500 -556 

Inventarier, skolan -1 171 -807 -1 500 693 

Ombyggnad lokaler, inventarier, individ och familj -258 0 0 0 

Summa investeringar -2 931 -2 863 -3 000 137 

Under året anskaffades 280 datorer till elever i åk 4 och 9, 59 Ipads till barn och utbildning 

samt 46 personaldatorer. 
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Individ- och familjeomsorg 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Ledning och politik -7 931 -7 942 -8 050 108 

Barn och unga -24 448 -30 194 -27 399 - 2 795 

Arbete och försörjning -18 802 -15 739 -16 567 828 

Arbetsmarknadsenheten -764 -2 219 -2 836 617 

Kommunal vuxenutbildning -5 735 -6 659 -6 200 -459 

Summa nettokostnader -57 680 -62 753 -61 052 -1 701 

Individ- och familjeomsorgsverksamheten redovisade ett underskott på -1 701 tkr. 

Underskottet beror främst på höga kostnader för HVB- och familjehemsplaceringar under 

vårterminen. Även kostnaderna för kommunal vuxenutbildning blev högre än budgeterat 

med anledning av fler vuxenstuderande än förväntat, vilket delvis kan bero på pandemin då 

svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden leder till att fler väljer att studera. 

Underskotten balanserades till viss del av överskott i övriga verksamhetsdelar såsom 

vuxenplaceringar, arbetsmarknadsenheten och ledning. 

Individ och familj arbetade enligt en framtagen handlingsplan för att sänka 

placeringskostnaderna vilket medförde att kostnaderna minskade avsevärt i början av 

hösten. Några placeringar avslutades under sommaren och ersättes med 

hemmaplanslösningar. Syftet var att minska placeringar på institutioner för att ersättas med 

bra insatser på hemmaplan. 

Den förväntade ökningen av försörjningsstöd med anledning av covid-19 uteblev. 

Försörjningsstödet minskade istället med 1 300 tkr jämfört med föregående år vilket är i 

nivå med budgeterade kostnader. 

Barn och utbildning 

Nettokostnader i detalj (tkr) Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Budget 
2020 

Budget-
avvikelse 

Ledning och politik -14 863 -14 329 -16 024 1 695 

Gymnasiet -78 438 -75 459 -77 618 2 159 

Skolpeng/barnpeng -184 204 -188 422 -189 612 1 190 

Barn och utbildning 1–16 år -58 859 -58 930 -56 601 -2 329 

Summa nettokostnader -336 364 -337 140 -339 855 2 715 

Barn- och utbildningsverksamheten redovisade ett överskott på 2 715 tkr. 

Överskottet på gymnasiet beror dels på högre bidrag än budgeterat dels på att kostnaderna 

för skolkort och gymnasiesärskoleskjutsar var lägre än budgeterat. Överskottet under 

skolpeng beror till stor del på att fler barn och elever från andra kommuner än budgeterat 

valt att gå i Tomelilla kommuns skolor och förskolor vilket ledde till högre intäkter än 

prognostiserat. Det överskott som uppstått centralt beror på vakanta tjänster samt 
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tjänstledighet och föräldraledighet men också på att det under ledning ligger budget för 

oförutsedda kostnader. 

Underskott som uppstått inom verksamheten beror på flera faktorer. En skola gick med ett 

större underskott medan ett antal förskolor och grundskolor, framförallt de på landet, gick 

med mindre underskott. Skol- och särskoleskjutsarna kostade mer än budgeterat och 

redovisade ett underskott på -784 tkr. 

Förskolorna fick statsbidrag gällande "Mindre barngrupper" vilket uppgick till 2,9 mnkr. 

Grundskolorna fick ett annat statsbidrag för "Likvärdig skola" där beloppet uppgick till 6,8 

mnkr för 2020. 

Framtid 

Individ- och familjeomsorg 

Tillitsbaserad styrning och ledning ska vidareutvecklas och medarbetare ska i större grad 

involveras i förbättringsarbetet. Verksamhetsdialoger, nulägeskoll och verksamhetsplaner 

ska förbättras så det blir enklare att följa både resultat och kvalitet för samtliga i 

verksamheten. 

Tjänstedesign är en metod för att utveckla verksamheternas aktiviteter, insatser och service. 

Verksamheterna kommer att använda denna metod i större utsträckning för att ta fram 

tjänster för kommuninvånarna utifrån det som efterfrågas. Genom att tillsammans med 

användaren ta fram och utveckla tjänster kommer delaktigheten att bli större och 

verksamheten får tjänster som det finns behov av. 

Nattvandringsprojektet är ett led i att öka kontakten och delaktigheten för ökad trygghet i 

Tomelilla kommun. Föreningarna ges möjlighet till att få intäkter genom att nattvandra. 

Synergieffekten är en viktig del i projektet. Målet är en ökad trygghet i Tomelilla tätort och 

byar samt en väg in för de ungdomar som inte har en fritidsaktivitet. 

Inom några år är målet att alla ska vara i sysselsättning - minskat försörjningsstöd eller i rätt 

ersättningssystem. För detta krävs att verksamheten erbjuder vuxenutbildning, har en god 

kontakt med näringsliv för att möjliggöra praktik, samt andra externa samarbeten. 

De kommande åren måste arbetet med att digitalisera och automatisera möjliga processer 

få ett större fokus. Arbetet tar mycket resurser initialt men det kommer att spara tid och 

underlätta för medborgaren framöver, varför det framöver ska prioriteras i allt högre grad. 

På längre sikt går vi över från att leverera till att förenkla och understödja vilket ställer stora 

krav på verksamheten att verkligen tänka nytt. Samarbetet med civilsamhället och 

föreningar är en förutsättning och måste utvecklas för att lyckas att ställa riktningen på att 

göra rätt saker med de resurser vi har till vårt förfogande. Föreningsbidrag finns att söka 

för att öka den sociala gemenskapen för målgrupper inom socialtjänsten. 

Verksamheten har en hög kompetens, korta beslutsvägar, hög grad av helhetssyn bland 

ledare och engagerade medarbetare vilket möjliggör snabba förflyttningar och anpassningar. 
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Just därför är det viktigt att behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare 

framöver. Framgångsfaktorer för detta behöver kartläggas och att hitta strategier för att 

lyckas. 

Barn och utbildning 

Ytterligare kartläggningar över skollokalernas skick och behov av förbättringar behöver 

göras. Genom det förbättrade kvalitetsarbetet förväntas skolenheterna få en bättre bild av 

vilka utvecklingsområden som finns, samt koppla åtgärder tydligare till forskning och 

beprövad erfarenhet. 

För att öka barn och elevers resiliens i en värld med allt högre förändringstakt kommer 

barn- och utbildningsverksamheten att behöva erbjuda dem möjligheter för multimodalt 

lärande. 

Förstelärarna inom det språkutvecklande arbetet ska säkerställa att metoden 

genrepedagogik sprids och används på samtliga skolor. I matematik ska förstelärarna 

kartlägga matematikundervisningen och sedan föreslå åtgärder för att skapa likvärdighet 

och höjd kvalitet. Två av förstelärarna genomför projekt för att bland annat höja elevernas 

motivation. 

E-tjänster bör utarbetas för att underlätta för medborgarna och dessa måste göras 

tillgängliga för alla. 

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas ytterligare för att ge fler förutsättningar 

för kollegialt lärande. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 61 Dnr KS 2021/48

Valdistrikt 2022

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

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 61 forts.

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

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

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

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 61 forts.

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

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

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

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

Det finna alltså några alternativ att välja mellan: 

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

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

3. Väderstreck eller förkortning av väderstreck.

4. Siffra och beskrivande namn.

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

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

Ekonomiska konsekvenser
Sju valdistrikt istället för sex innebär att fler valförrättare behöver rekryteras. 
Det blir en något högre kostnad för arvoden med mera.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 61 forts.

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

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

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

Valnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Vn 2021.11. Valnämnden 
beslutar dock att föreslå kommunfullmäktige att ändra namnen på 
valdistrikten enligt följande

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

Samt:

Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att namnge valdistrikten 
enligt följande:
Tomelilla V och Tryde
Tomelilla tätort SV
Tomelilla S
Tomelilla Ö
Brösarp
Onslunda
Smedstorp
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 61 forts.

Beslutsunderlag
Valnämnden § 5/2021, handlingsid: Ks 2021.992.
Karta Tomelilla Östra och Ullstorp, handlingsid: Ks 2021.996.
Karta Tomelilla Södra, handlingsid: Ks 2021.995.
Karta Tomelilla Sydvästra, handlingsid: Ks 2021.994.
Karta Tomelilla Västra och Tryde, handlingsid: Ks 2021.998.
Länk till karta med förslag på ny valdistriktsindelning, handlingsid: Ks 
2021.997.
Valdistrikt Tomelilla pdf, handlingsid: Ks 2021.993.

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

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

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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1 550

1 543

Tomelilla Östra och Ullstorp

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

Valdistrikt - ny indelning version 3. Förslag 200924

Onslunda

Smedstorp

Tomelilla 1

Tomelilla 2

Tomelilla 3

Tomelilla 4

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

0 0.55 1.10.28 km

1:36,112

Tomelilla kommun

copyright Tomelilla kommun
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1 586

1 550
1 543

1 399

1 805

1 784

Tomelilla Södra

SDFE, Esri, HERE, Garmin, USGS, NGA

Valdistrikt - ny indelning version 3. Förslag 200924

Onslunda

Smedstorp

Tomelilla 1

Tomelilla 2

Tomelilla 3

Tomelilla 4

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

0 2 41 km

1:144,448

Tomelilla kommun

copyright Tomelilla kommun
119



1 586
1 550

Tomelilla Sydvästra

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

Valdistrikt - ny indelning version 3. Förslag 200924

Onslunda

Tomelilla 1

Tomelilla 2

Tomelilla 3

Tomelilla 4

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

0 0.25 0.50.13 km

1:18,056

Tomelilla kommun

copyright Tomelilla kommun
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1 586

1 550
1 543

1 805

1 784

Tomelilla Västra och Tryde

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

Valdistrikt - ny indelning version 3. Förslag 200924

Onslunda

Smedstorp

Tomelilla 1

Tomelilla 2

Tomelilla 3

Tomelilla 4

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

0 1 20.5 km

1:72,224

Tomelilla kommun

copyright Tomelilla kommun
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Karta med förslag på ny valdistriktsindelning

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

Onslunda

Smedstorp

Tomelilla 1

Tomelilla 4

Tomelilla 3Tomelilla 2

Valdistrikt
Brösarp
Onslunda
Smedstorp
Tomelilla 1
Tomelilla 2
Tomelilla 3
Tomelilla 4Topografiska webbkartan Lantmäteriet
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Kommunfullmäktige

Handläggare: Johan Linander 
Titel: Kanslichef
E-post: johan.linander@tomelilla.se
Telefon:   
Mobil:   

Diarienummer: KS 2021/68

Datum 30 mars 2021

Tjänsteskrivelse med anledning av lag 
om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-
19

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

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

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

-  beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige, 

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

Kommunfullmäktige beslutar att denna rätt för kommunstyrelsen att meddela 
föreskrifter enligt ovan gäller till och med den 30 september 2021. 
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Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som 
regeringen bestämmer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns 
en påtaglig risk för trängsel. Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter 
som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

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

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

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

• Det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel,

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

• Inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Att risken för trängsel ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en 
avlägsen eller teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter 
som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel 
erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av 
året. Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall när kommunen överväger 
en föreskrift gör en noggrann bedömning av om det finns omständigheter som talar 
för att det föreligger en påtaglig risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter. 
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Det är också viktigt att kommunen noga överväger en föreskrifts tidsmässiga 
giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar eller 
vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla under 
dessa tider. 

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

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

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

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

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

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.

Uppföljning
Delegeringen till kommunstyrelsen är begränsad till och med den 30 september 2021. 
Fattas beslut av kommunstyrelsen ska detta anmälas till nästföljande 
kommunfullmäktigesammanträde.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander och säkerhetssamordnare Helena Berlin, 
30 mars 2021.

Kommunledningskontoret

Johan Linander

Kanslichef

Helena Berlin

Säkerhetssamordnare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Säkerhetssamordnare Helena Berlin
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 68 Dnr KS 2021/61

Skolvision för Tomelilla kommun 2021-2030

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

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

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

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

Familjenämndens förslag till beslut
Familjenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta visionsgruppens 
förslag till skolvision för Tomelilla kommun 2021-2030.

Beslutsunderlag
Familjenämnden § 89/2020, handlingsid: Ks 2021.1145.
Skolvision 2021-2030, handlingsid: Ks 2021.1144.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 68 forts.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Skolvision
Tomelilla kommun

2021–2030
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Alla barn ska ges de 
bästa förutsättningarna

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

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

LEDORD
SAMVERKAN

ARBETSRO

INDIVIDUELLT FOKUS

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

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

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

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

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

”Vi arbetar 
långsiktigt 

och uthålligt”
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”Vi arbetar 
långsiktigt 

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

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

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

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

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 62 Dnr KS 2021/52

Ny bolagsordning och ägardirektiv för Österlenhem AB 
och Tomelilla Industri AB

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

Reservation
Sara Anheden (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande om återremiss.

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

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

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

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

För kommunen innebär nya ägardirektiv och bolagsordningar inga 
ekonomiska konsekvenser.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 62 forts.

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

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

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

Motsvarande text finns i förslaget till ägardirektiv för TIAB.

Uppföljning
I ägardirektiven finns riktlinjer för uppföljning.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny bolagsordning för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.1118, nytt ägardirektiv för Österlenhem AB, 
handlingsid: Ks 2021.1117, ny bolagsordning för Tomelilla Industri AB, 
handlingsid: Ks 2021.1119 och nytt ägardirektiv för Tomelilla Industri AB, 
handlingsid: Ks 2021.1120.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2021.1116.
Förslag Ägardirektiv Österlenhem AB, handlingsid: Ks 2021.1117.
Förslag Bolagsordning Österlenhem, handlingsid: Ks 2021.1118.
Förslag bolagsordning Tomelilla Industri AB, handlingsid: Ks 2021.1119.
Förslag Ägardirektiv Tomelilla Industri AB, handlingsid: Ks 2021.1120.

Förslag till beslut under sammanträdet
Sara Anheden (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för 
vidare beredning. 

Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 62 forts.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Ägardirektiv Österlenhem AB

Detta ägardirektiv avser Österlenhem AB, (556056-3792), (nedan kallat 
bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 2020-xx-xx

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

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

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

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

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

- Aktivt motverka segregation, bland annat, men inte enbart, genom att 
bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder med olika 
upplåtelseformer i bostadsområden och kommundelar.

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

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

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

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

- Aktivt verka för attraktiva boendemiljöer för barn och barnfamiljer.

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

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

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

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

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

- ha en positiv hållning i frågor som gäller medinflytande och 
självförvaltning för boende.

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

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

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

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

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

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

10. Ekonomiska mål
Bolaget ska eftersträva en långsiktig ekonomisk stabilitet. Verksamheten ska 
bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.
Bolaget ska långsiktigt eftersträva en soliditet som uppgår till lägst 15 %, 
beräknat på justerat eget kapital.
Bolagets avkastning ska på lång sikt uppgå till minst 8 % av insatt kapital. 
Med avkastning menas här bolagets resultat efter finansiella poster och exkl. 
realisationsvinster/förluster i relation till det egna kapitalet (exkl. latent 
skatt). Kommunen bestämmer hur avkastningen ska disponeras; eventuellt 
kan medlen kvarstå i bolaget och konsolidera den finansiella ställningen.
Bolaget är ett allmännyttigt företag. Det innebär att kraven på utdelning till 
ägaren, kommunen, får ställas utifrån bestämmelserna i lagen om 
allmännyttiga bostadsföretag. För närvarande gäller att utdelningen får högst 
uppgå till den genomsnittliga statslåneräntan (året innan) + 1 procentenhet 
på kontant tillskjutet aktiekapital. Utdelningen får dock inte överstiga hälften 
av företagets resultat för föregående år.
Kommunfullmäktige prövar årligen hur stor aktieutdelningen ska vara.

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

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

- protokoll från bolagsstämma

- protokoll från styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport från lekmannarevisor.

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

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

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

15. Ersättare
Ersättare ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare 
har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
Ersättare som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och 
lojalitetsplikt som ledamot.
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16. Taxa för att ta del av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Tomelilla kommun vid var tid gällande taxan 
för kopiering eller utskrift av allmänna handlingar.

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

18. Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla 
bolagsstämma/årsstämma.
Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. 
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§ 1 Firma

Bolagets firma är Österlenhem Aktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Tomelilla kommun, Skåne län.

§ 3 Föremål för verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Tomelilla kommun förvärva, äga, bebygga, 
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill 
hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre 
del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler 
som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Tomelilla kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget ska även i största möjliga mån medverka till optimering av kommunkoncernens 
fastighetsförvaltning i det fall detta inte är till men för bolaget.

Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Tomelilla kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tomelilla kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst två miljoner kronor och högst åtta miljoner kronor. 
Riktvärde skall vara 1 % av det förvaltade fastighetskapitalet.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 2.000 aktier och högst 8.000 aktier.
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§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter med lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor och en  
revisorsersättare.

Revisorns och revisorsersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Tomelilla kommun utse samtliga kommunens revisorer till lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1) Stämmans öppnande;
2) Val av ordförande vid stämman;
3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Godkännande av dagordningen;
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6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8) Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och revisorsersättaren samt
lekmannarevisorerna;

10) I förekommande fall val av revisor samt revisorsersättare;
11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:
 Bildande av bolag
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 30 mnkr 

exklusive moms
 Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 30 mnkr exklusive moms

§ 15 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Verkställande direktör tecknar firma inom eget kompetensområde, dvs. löpande 
förvaltning enligt 8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.

§ 17 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den 
mån det inte finns hinder på grund av författningsreglerad sekretess.
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§ 18 ”Offentlighetsprincipen”

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet vilka regleras i tryckfrihetsförordningen och i 
sekretesslagen.

Enligt 26 kap 11 § sekretesslagen gäller sekretess i kommunal bostadsuthyrnings-
verksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs.

Prövning av om en handling skall kunna utlämnas ankommer på styrelsen eller enligt 
dennas bestämmande.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Tomelilla kommun.
____________
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§ 1 Firma

Bolagets firma är Tomelilla Industriaktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Tomelilla kommun, Skåne län.

§ 3 Föremål för verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, 
sälja, hyra ut eller utarrendera fastigheter och att uppföra och förvalta byggnader för 
industri- och hantverksändamål, utbildning samt bostadshus med tillhörande 
affärslokaler. 

Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller 
hyra ut. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

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

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget ska även i största möjliga mån medverka till optimering av kommunkoncernens 
fastighetsförvaltning i det fall detta inte är till men för bolaget.

Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Tomelilla kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tomelilla kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5 250 000 kr och högst 21 000 000 kr.

§ 7 Antal aktier
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I bolaget ska finnas lägst 5 250 aktier och högst 21 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter med lika många ersättare.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tomelilla kommun för tiden från den årsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor och en  
revisorsersättare.

Revisorns och revisorsersättarens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Tomelilla kommun utse samtliga kommunens revisorer till lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra veckor och 
senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1) Stämmans öppnande;
2) Val av ordförande vid stämman;
3) Upprättande och godkännande av röstlängd;

158



4

4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Godkännande av dagordningen;
6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport;
8) Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och revisorsersättaren samt
lekmannarevisorerna;

10) I förekommande fall val av revisor samt revisorsersättare;
11) Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman:
 Bildande av bolag
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 500 000 SEK 

exklusive moms
 Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 500 000 SEK exklusive 

moms

§ 15 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Verkställande direktör tecknar firma inom eget kompetensområde, dvs. löpande 
förvaltning enligt 8 kap. 36 § Aktiebolagslagen.

§ 17 Kommunstyrelsens rätt till information

Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den 
mån det inte finns hinder på grund av författningsreglerad sekretess.
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§ 18 ”Offentlighetsprincipen”

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet vilka regleras i tryckfrihetsförordningen och i 
sekretesslagen.

Enligt 26 kap 11 § sekretesslagen gäller sekretess i kommunal bostadsuthyrnings-
verksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den 
enskilde eller någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs.

Prövning av om en handling skall kunna utlämnas ankommer på styrelsen eller enligt 
dennas bestämmande.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Tomelilla kommun.
____________
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Ägardirektiv Tomelilla Industri AB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- tillvarata digitaliseringens möjligheter med fokus på medborgarnytta 
och effektivisering.

162



3 (6)

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

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

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

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

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

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

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

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

- protokoll från bolagsstämma

- protokoll från styrelsesammanträde

- bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och 
granskningsrapport från lekmannarevisor.

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

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

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

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

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

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

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

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

bolagsstämma 2020-xx-xx  

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Tomelilla kommun. Bolaget 

är en del av kommunens verksamhet och därmed ett medel för att uppnå kommunens övergripande 

mål. Bolaget ska i sin verksamhet och i sin verksamhetsuppföljning beakta detta. Bolagets 

verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma. Detta ägardirektiv är ett 

komplement till bolagsordningen.  

2. Kommunernas direktivrätt Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade 

direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller 

annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets och sekretesslagen, eller strider 

mot bolagets intresse. 3. Kommunens ledningsfunktion Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen 

under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över 

bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i 

kommunen även förtydligats med ett särskilt reglemente för Tomelilla kommun och dess helägda 

företag. Bolaget ska följa Tomelilla kommuns planer och styrdokument. Kommunstyrelsen har rätt 

att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. 

Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. Bolaget 

erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida 

verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna.  

2 (6) 4. Sekretess Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift 

till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 5. 

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

bolagsordningen,  

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

utbildningsort.  

- Aktivt verka för ökad jämställdhet, minskad segregation och diskriminering, bl.a genom att bygga 

och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder med olika upplåtelseformer i bostadsområden och 

kommundelar samt ta ett stort aktivt bostadssocialt ansvar.  

- Aktivt verka för en god miljö, bland annat, men inte enbart, genom att tillhandahålla sunda och 

energieffektiva hus, samt aktivt arbeta för att Tomelilla kommun ska bidra till att uppnå nationella 

och lokala miljömål.  

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

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

- Förmedla sina bostäder på ett ordnat och rättvist sätt och med transparenta regler lika för alla.  
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- Säkerställa en god tillgänglighet i nuvarande och framtida bostäder och bostadsområden.  

- Aktivt verka för attraktiva boendemiljöer för barn och barnfamiljer.  

- Aktivt verka för att Tomelilla utvecklas till en ort som fullt ut drar nytta av digitaliseringens 

möjligheter och positiva effekter.  

- Medverka till anskaffning av bostäder för särskilda behov. 

- Utföra de uppdrag som ägaren tilldelar bolaget. 

6. Bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. 

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget har till uppgift 

att:  

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

- på affärs- och miljömässiga principer äga, förvalta, utveckla, bygga, 3 (6) förvärva och avyttra 

bostäder anpassade till särskilda behov till exempel för ungdomar, studenter samt äldre i behov av 

kompletterande funktionsstöd.  

- i dialog med berörda nämnder bidra med byggande eller iordningställande av trygga seniorboenden 

för att möta efterfrågan på sådana boenden inom kommunen.  

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

digitaliseringens möjligheter med fokus på medborgarnytta och effektivisering.  

Bolaget ska kunna erbjuda och möta kundernas krav, behov, önskemål och förväntningar på ett 

uppkopplat och digitalt hem.  

- i verksamheten iaktta livscykeltänkandet och se till att verksamheten tar sin utgångspunkt i ett 

miljömässigt modernt förhållningssätt.  

Bolaget ska innan den 30 juni 2021 utforma och föreslå nyckeltal, indikatorer eller andra mått som 

kan användas för att belysa och analysera bolagets insatser och deras effekt avseende bolagets 

yttersta ändamål enligt punkten 5 i dessa direktiv. Bolaget ska halvårsvis redovisa innehållet i de, 

enligt punkten ovan, framtagna nyckeltalen/måtten tillsammans med en egen analys och förslag till 

vidare åtgärder/handlingsplan för att ytterligare stärka arbetet med bolagets och kommunens 

ändamål.  

7. Fullmäktiges ställningstagande Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av 

bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver 

ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska 

bolaget samråda med kommunstyrelsen.  

8. Förvaltningsberättelsen Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 
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bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara 

så utformat att det kan läggas till grund för 4 (6) kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 

och 9 §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.  

9. Granskningsrapporten Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 

huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen 

och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Om 

lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första 

stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.  

10. Ekonomiska mål Bolaget ska eftersträva en långsiktig ekonomisk stabilitet. Verksamheten ska 

bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer under iakttagande av det kommunala 

ändamålet med verksamheten. Bolaget ska långsiktigt eftersträva en soliditet som uppgår till lägst 15 

%, beräknat på justerat eget kapital. Bolagets avkastning ska på lång sikt uppgå till minst 8 % av insatt 

kapital. Med avkastning menas här bolagets resultat efter finansiella poster och exkl. 

realisationsvinster/förluster i relation till det egna kapitalet (exkl. latent skatt). Kommunen 

bestämmer hur avkastningen ska disponeras; eventuellt kan medlen kvarstå i bolaget och 

konsolidera den finansiella ställningen. Bolaget är ett allmännyttigt företag. Det innebär att kraven 

på utdelning till ägaren, kommunen, får ställas utifrån bestämmelserna i lagen om allmännyttiga 

bostadsföretag. För närvarande gäller att utdelningen får högst uppgå till den genomsnittliga 

statslåneräntan (året innan) + 1 procentenhet på kontant tillskjutet aktiekapital. Utdelningen får dock 

inte överstiga hälften av företagets resultat för föregående år. Kommunfullmäktige prövar årligen hur 

stor aktieutdelningen ska vara.  

11. Finansiering Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna 

borgen. För lån med kommunal borgen ska kommunen ta ut marknadsmässiga borgensavgifter. 

Borgensavgiftens storlek prövas årligen i samband med kommunens budgetprocess. För nya lån med 

kommunal borgen prövas borgensavgiftens storlek individuellt. 5 (6) Bolagets kassaflöde ska på lång 

sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan 

lånefinansieras. Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent.  

12. Information och ägardialog Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess 

verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. Bolaget 

ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/8 och 31/12. Bolaget ska 

därvid uppmärksamma ägaren på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på 

bolagets verksamhet. Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av - protokoll från bolagsstämma - 

protokoll från styrelsesammanträde - bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och 

granskningsrapport från lekmannarevisor. Bolagets presidium och VD ska delta vid möte med 

företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).  

13. Budget och verksamhetsplan Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål 

för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd 

verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen innan aktuell planperiod påbörjas.  

14. Kommunal koncernredovisning och budget Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av 

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

nödvändiga för upprättande av kommunens budget.  

15. Ersättare Ersättare ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare har 

närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Ersättare som ej tjänstgör ska åläggas att 

iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot. 6 (6)  

16. Taxa för att ta del av allmänna handlingar Bolaget ska tillämpa den för Tomelilla kommun vid var 

tid gällande taxan för kopiering eller utskrift av allmänna handlingar.  

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

kommunstyrelsen i Tomelilla kommun.  

18. Bolagsstämma Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla 

bolagsstämma/årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. 
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ÅRETS HÄNDELSER OCH ARBETE 

Förvaltningsberättelse 
 

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

 
Under 2018 togs beslut i samråd med våra medlemskommuner att det ska finnas extra insatser för att 
få ett aktuellt register över enskilda avlopp. Arbetet har fallit väl ut och det finns idag ett uppdaterat 
register över enskilda avlopp och även statusen på avloppen har blivit bättre, d.v.s. färre röda enskilda 
avlopp (direktutsläpp utan efterföljande tillräcklig rening) och fler som är gröna och gula (tillräcklig 
rening med eventuell justering inom viss tid). 
 
Löne- och medarbetarsamtal har utförts under året med medarbetarna. Under våren 2015 togs ett 
dokument fram ”lönebildning på Miljöförbundet” som det beslutades att arbeta efter. Lönerna på 
miljöförbundet ligger i linje och något i överkant med de tio största arbetsplatserna i Skåne och i hela 
landet. Under 2019 togs ett underlag fram till både medarbetar- och lönesamtal, där det ställs krav på 
att var påläst och komma med egna förbättringsförslag för att föra miljöförbundet framåt. 
 

173



2021-02-08 4(16) 
 

 

Previa anlitades under 2019 för att genomföra en arbetsmiljöenkät där alla medarbetare även erbjöds 
hälsokontroll. Resultatet av arbetsmiljöenkäten framfördes i slutet av januari och det presenterades ett 
antal punkter som behöver utvecklas. För att få hjälp i arbetet kontaktades Tomelillas HR-avdelning 
som under året varit ett stort stöd. Arbetsmiljöarbetet har tagit större plats under året och från och med 
kommande år och framåt kommer det att vara speciella möten för hela verksamheten där alla 
involveras för att driva arbetsmiljöarbetet framåt. 
 
Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun (en intern grupp som 
arbetar mot näringslivet) där vi känner att miljöförbundet har en viktig och aktiv roll att fylla.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Finansiella mål (mål från medlemskommunerna) 

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

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

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

förankrad med personalen  
 

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

god bebyggd miljö och folkhälsomål nr 5 Boende och närmiljö. 
 

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

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

 

 Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning: Ge kunskap om avfallsminimering till 

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

serverad? 
 

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

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

om allergener?  
 

 Mikrobiologiska risker: Säker hantering av livsmedel genom hela flödet. 
 

 Dricksvatten: Rutin upprättas inom miljöförbundet för att säkerställa att liknande 

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

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

 
Uppföljning av mål 2020 
 
Övergripande mål: 

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

för nuvarande och kommande generationer.  Målet bedöms som uppfyllt   
 

Vår myndighetsutövning 
 
Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn  

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

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

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

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

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

 

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

folkhälsomål. Målet bedöms som uppfyllt  
 

Personal 
 
Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje 

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

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

som uppfyllt  
 
Ekonomiska mål 
 
Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt 

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

uppfyllt  
 
Mål 2: Rättvist avgiftsuttag 

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

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

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

2020 
(aug) 

Budget 
2020 

Utfall 
2020 

(före just. 
medl.avg.) 

Utfall 
2020 

(efter just. 
medl.avg.) 

Resultat 
mot 

budget 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

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

Miljö o 
Hälsoskyddsavgifter 

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

Diverse övriga intäkter 860 450 982 982 532 463 145 111 

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

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

Semesterlöneskuld 0 0 35 35 35 46 82 69 

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

Återställande av 
underskott 

- - - - - - - - 

Resultat 970 -710 899 73 783 3 3 70 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
TILLGÅNGAR 

    

Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     

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

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

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

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

 6 197 5 334 6 340 

 

Ansvarsförbindelser  2020 2019 

Leasingbilar, framtida åtagande  0 87 
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 

 
Den löpande verksamheten 

   

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

 299 280 

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

    
Investeringsverksamheten    

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

 

Redovisningsprinciper och noter 

Redovisningsprinciper 

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

De anställdas fordringar 

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

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

Avskrivningar 

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

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

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

184



2020-02-03  15(16) 

 

 

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

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

 

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

 

Not 2 
Anställda och personalkostnader: 

 

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

   
Pension och övriga sociala 
kostnader 

  

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

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

5,7 1,5 

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

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

balanskravet enligt kommunallagen.  
 
 2020 2019 

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

  

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

2 525 2 525 

   

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

- 1 670 - 1 443 

Summa 855 1 082 
 

Not 7 

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

Not 8 

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

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

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

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

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

73 3

970

-710

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

Budget 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Belopp i tkr Avvikelse
Budget Utfall Utfall/

Budget

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

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

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

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

Bokslutsprocessen
► Arbetsprocessen gällande årsbokslutet är oförändrad i förhållande till

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

Tvister
► Inga väsentliga tvister förekommer på bokslutsdagen.

193



Page 8

Balansposter

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

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

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

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

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

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

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

► Alkoholtillsynen från Tomelilla kommun övertogs vid halvårsskiftet.

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

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

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

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

Bedömning
► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed med väsentlig

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

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

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

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

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

belopp i tkr

3 3

73

Balanskravsresultat 2018 Balanskravsresultat 2019 Balanskravsresultat 2020
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Måluppföljning, finansiella mål

Finansiella mål

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

självfinansieringsgraden uppgår till 63 %.
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Måluppföljning, verksamhetsmål

Verksamhetsmålen uppgår till åtta stycken

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

► Rättssäker och professionell myndighetsutövning.
► Bedöms vara uppfyllt.

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

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

Verksamhetsmålen uppgår till åtta stycken, forts.

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

► Utveckling
► Bedöms vara uppfyllt

► Effektiv organisation och arbetssätt
► Bedöms vara uppfyllt

► Rättvist avgiftsuttag
► Bedöms vara delvis uppfyllt

Sammantaget bedöms sex av åtta verksamhetsmål vara uppfyllda.
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Sammanfattning

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

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

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

► Förbundet bedömer att samtliga debiterade tillsyner är utförda, förutom inom livsmedel
där 300 h i tillsynsskuld förs över till kommande år.

► Inga avvikelser från god kommunal redovisningssed har noterats. Årsredovisningen
bedöms i allt väsentligt vara utformad i enlighet med lag och praxis samt bedöms ge en
rättvisande bild av förbundets resultat och ekonomiska ställning.

► Det finansiella målet bedöms vara uppfyllt.

► Sex av åtta verksamhetsmål bedöms vara uppfyllda.

► Sammantaget bedöms resultatet i årsredovisningen vara förenligt med de beslutade
målen.
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    REVISIONEN 
 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

 
Vi har granskat den verksamhet som bedrivits av Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också 
för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återrapportering till respektive 
kommunfullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och 
redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med förbundsordningen. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed 
i kommunal verksamhet. Granskningen har skett genom den löpande granskningen av 
verksamheten. Förbundet har en självfinansieringsgrad på 63%, vilket innebär att 
förbundet har en ekonomi i balans och interna processer som stödjer ett effektivt 
resursutnyttjande. 
 
EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 
2020. Resultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. Resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga målen.  
 
Vi bedömer att direktionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Likaså att 
direktionens interna kontroll varit tillräcklig. Vi tillstyrker att medlemskommunernas 
kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2020. Vi tillstyrker att årsredovisning för 2020 godkänns för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund.   
 
 
Tomelilla den 17 mars 2021 
 
 
 
Per Kristiansson  Birger Johansson  Anita Ullmann Kradjian 
  
 
 
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:  
Rapport från granskning av årsbokslut/årsredovisning för 2020 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 64 Dnr KS 2020/37

Årsredovisning 2019 – Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

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

Ärendebeskrivning
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har avlämnat 
årsredovisning för 2019. Årsredovisningen visar ett positivt resultat på 3 tkr. 
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
medlemskommunernas fullmäktige beviljar direktionen och de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 49/2020, handlingsid: Ks 2020.1557.
Årsredovisning 2019 - Ystad-Österlenregionens miljöförbund, handlingsid: 
Ks 2020.1476.
Granskning av årsbokslut Miljöförbundet 2019, handlingsid: Ks 2020.1185.
Underskriven revisionsberättelse 2019, handlingsid: Ks 2020.1184.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 64 forts.

Tidigare behandling
Ystad-Österlenregionens miljöförbund § 3/2020:
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar godkänna 
den ekonomiska redovisningen för 2019 samt vidare att godkänna 
årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2019.

Årsbokslut, årsredovisning och verksamhetsberättelse ska vidarebefordras till 
medlemskommunerna.

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund vill ge en eloge till 
förvaltningen för det goda arbetet under året.

Kommunstyrelsen § 49/2020:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.
_________

Beslutet skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Ystads kommun
Simrishamns kommun
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Räddningschefen inleder året som gått 
Det har gått ett år sedan ett okänt virus upptäcktes med låg risk för spridning i Sverige. I dag 
är det över 10 000 döda och ett samhälle som präglas av restriktioner och kris. Räddnings-
tjänsten som är en samhällsviktig funktion har följt råden från Region Skåne och Folkhälso-
myndigheten och tillämpat nödvändiga förhållningsregler, för att bidra till att begränsa smitt-
spridningen. Åtgärder har tagits fram för hur räddningstjänsten ska genomföra övningar, 
tillsyner, brandskyddskontroller och vilken skyddsutrustning som ska användas.  
SÖRF har ställt in eller skjutit upp aktiviteter som inte bedömts som kritiska för att upprätt-
hålla beredskap eller fullgöra uppdraget. SÖRF har haft en god beredskap och uppmanat alla 
anställda till försiktighet i det allvarliga läget och att följa myndigheternas råd och restrikt-
ioner. Skärpta råd infördes för att minska smittspridningen av Covid-19 och ett internt do-
kument skapades. Förbundets åtgärder för att minska riskerna har redovisats kontinuerligt 
för direktionen under året. 
 

Fortsatt stor brist på deltidsbrandmän 
Bristen på deltidsbrandmän är fortfarande stor i många av Sveriges kommuner. 52 procent 
av räddningstjänsterna klarar inte av att kontinuerligt upprätthålla den politiskt beslutade be-
redskapen. Det innebär ett ständigt arbete med schemaläggning och svårigheter att rekrytera 
ny deltidspersonal. Både SKR (Sveriges kommuner och regioner) och MSB (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) menar att problematiken gällande rekrytering av deltids-
brandmän är känd, men med en oklar omfattning.  
 

Sämre förutsättningar i dag 

 52 procent av räddningstjänsterna i Sverige klarade inte av att hålla den politiskt beslu-
tade beredskapen.  

 Majoriteten uppger att de upplever svårigheter vid nyrekrytering.  

 Begränsad arbetsmarknad på de orter som SÖRF bedriver räddningstjänst. 
o Det finns fysiska krav enligt AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) för-

ordning för rökdykning, som påverkar rekryteringen negativt. De fysiska kraven 

för att bli brandman kan upplevas som höga. 

o Körkortskrav. 

o Förmåga att kunna tala svenska språket. 

o Bo och arbeta på samma ort som brandstationen är belägen. 

o Kombinationen familjeliv, civilt jobb, fritid och deltidsbrandman. 
 

Förutsättningarna för att rekrytera deltidsbrandmän har alltså inte förbättrats utan snarare 
tvärtom och det finns starka kopplingar mellan demografi och glesbygdsproblematik. Önsk-
värt att en myndighet som MSB ska vara mer stöttande när det gäller RiB frågor. MSB delar 
ut informationsmaterial till kommunerna som de kan marknadsföra sig med, men det saknas 
en samlad nationell satsning. Bristen på deltidsbrandmän har utretts många gånger. Nu hand-
lar det om att ta sig an problemet på ett konkret sätt och komma med en lösning. Räddnings-
tjänsterna behöver aktiv hjälp ifrån SKR och MSB. 
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Förändringar i lagen om skydd mot olyckor 
Vid årsskiftet skedde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är 
att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. 
Förändringarna innebär en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet, bland annat 
genom en utökad föreskriftsrätt för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB får 
genom förändringarna även utökad befogenhet att under vissa förutsättningar prioritera och 
fördela resurser. 
 

Föreskrifter om handlingsprogram 
Kommunernas handlingsprogram ska bli tydligare, konkretare, hålla högre kvalitet och vara 
jämförbara, till förmån för både kommunerna och tillsynsmyndigheten. MSB har genom 
ändringen i lagen om skydd mot olyckor, som beslutades i oktober 2020, fått möjlighet att 
utfärda föreskrifter om programmens innehåll och struktur. MSB arbetar just nu med att ta 
fram sådana föreskrifter och även allmänna råd. Dessa är just nu ute på remiss, med slutda-
tum 15 april 2021.  

 
Stöd till kommunerna 
För att stödja kommunerna i arbetet ser MSB även behov av kunskapsstöd i form av en 
handbok kopplad till föreskrifterna. Till handboken tas även två fördjupningsrapporter fram. 
En planeras vara en nationell beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats, som 
stöd för kommunernas lokala riskanalyser. Den andra handlar om beskrivning av förmåga 
till räddningsinsats. 
 

Föreskrifter om kommunal tillsyn 
I propositionen framhåller regeringen att det i dag finns stora skillnader i hur kommunerna 
utför sina tillsyner. Skillnader som nämns i propositionen är frekvens i tillsynsbesök, med-
delande av föreläggande och uppföljning efter att krav på åtgärder har framställts. Regeringen 
anser att tillsynen över enskilda av rättssäkerhetsskäl behöver utföras på liknande sätt över 
hela landet.  
Från och med att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021 kommer regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om hur tillsynen ska planeras och 
utföras. I förordningen framgår att MSB är den myndighet som bemyndigas att meddela 
dessa föreskrifter. MSB arbetar nu med att ta fram dessa föreskrifter. Till arbetet har skapats 
en referensgrupp bestående av representanter från 14 räddningstjänster, länsstyrelsen och 
SKR.  
 

Retroaktiv uppvaktning 
Under december månad var representanter från ledningsgruppen runt på brandstationerna 
inom SÖRF och träffade 30 medarbetare som varit anställda i 25 år eller längre. På grund av 
pandemin har det inte kunnat genomföras några festligare uppvaktningar som var planerat. 
Ett stort tack till samtliga för trogen tjänst inom SÖRF. 
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Direktionen 

För varje mandatperiod beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är ett övergripande 
styrdokument. Detta utgår ifrån både LSO (lag om skydd mot olyckor) och medlemskommu-
nernas uppdrag som ligger till grund för SÖRF:s verksamhet. I handlingsprogrammet beskrivs 
riskbilden i det geografiska området, vår förmåga och utvecklingsinriktning. Med handlingspro-
grammet som utgångspunkt ska varje år en verksamhetsplan upprättas. Planen beskriver upp-
drag, strategier, resurser och mål för det aktuella året och hur förbundet ska uppfylla dem.  

 
 
  

Direktionen 
Ordförande Johan Wahlgren (M) Ystad 
V ordförande Andre af Geijerstam (SD) Sjöbo 

 
Ledamöter Frederick Thott (M) Simrishamn 

 Karl-Erik Olsson (S) Simrishamn 
 Nils-Evert Erlandsson (C) Ystad 
 Stefan Lundgren (M) Sjöbo 
 Torgny Larsson (S) Tomelilla 
 Bengt Högborg (C) Tomelilla 
  

Ersättare Christer Hovbrand (S) Sjöbo 
  Lars Lundberg (KD) Sjöbo  
 Roland Thord (MP) Simrishamn 
 Anders Johnsson (M) Simrishamn 
 Margith Svensson (M)  Tomelilla 

 Peter Boström (S)  Tomelilla 
 Lennart Johansson (M) Ystad 
 Adrian Magnusson (S) Ystad 

211



SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 

 

                                                               Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund / Årsredovisning 2020                       5 

 
 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

Räddningstjänstförbundet strävar efter en effektiv resursanvänding. Nedan redovisas resultat 
och förklaringar till avvikelser och planerade åtgärder inom organisationen för att uppfylla och 
utveckla verksamhetsmålen. 
 
 

 

  Målet är uppfyllt   Målet är inte uppfyllt 

 
 
 

 
  

Förebyggande verksamhet 

(enligt LSO) 

Indikatorer Utfall 

 2020 

Utfall 

 2019 

Mål- 

uppfyllelse 

Utförda brandskyddskontroller. 4 -5 000 brandskyddskon-
troller/år. 

4 304 3 575 

 
 

Utförda tillsyner per 1 000 inv. Median Sverige 2,3. 1,6 2,2 
 

Pandemin har haft en negativ inverkan på antalet genomförda tillsyner under året. 

Arbetsmiljö 

 

Indikatorer Utfall  

2020 

Utfall  

2019 

Mål- 

uppfyllelse 

Antalet olycksfall ska minska. 5 olyckshändelser/år.     4 5 
  

Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet anmäls i ett webbaserat system som AFA Försäkring tillhanda-
håller. Antalet olycksfall i förbundet är fortsatt lågt och en satsning på det förebyggande arbetsmiljöar-
betet sker genom riskobservationer. 
 

Operativ verksamhet 

 

Indikatorer Utfall 

 2020 

Utfall 

 2019 

Mål- 

uppfyllelse 

Automatlarm ej brand.  Färre är tidigare år. 207 232 
 

Responstid. Tid från 112 anrop 
till första resurs är på plats.  

I jämförelse med rikssnitt. 
Mediantid 12,2 min.  

10,0 * 10,2 
 

Operativ förmåga. ** Enligt beslutad förmåga.  Ej uppfyllt Ej uppfyllt  
 

Övning/Utbildning. Enligt beslutad förmåga. Uppfyllt Uppfyllt 
 

* Responstid per station: Simrishamn 11,7, Sjöbo 10,2, Tomelilla 9,4 och Ystad 8,9 minuter. Ystad är 
femte snabbaste stationen i Skåne.  

** Höjdfordonet på station Ystad var ur drift under 4 veckor på grund av reparation. 
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Personalen – vår största tillgång 
Våra medarbetares kompetens är grunden för att nå dit vi strävar. Det ställer krav på ett 
aktivt, strukturerat och kvalitetssäkrat arbete med kompetensförsörjning utifrån en gemen-
sam process. SÖRF ska strukturera arbetet i kompetensförsörjningsprocessens olika faser. 
SÖRF ska analysera kompetens, planera och genomföra insatser samt utvärdera dessa. 
 

Kompetensutveckling 
För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och att kunna möta omvärldens krav, 
är det viktigt att personalen utbildas kontinuerligt. Genom den löpande övningsverksam-
heten tryggar vi att den operativa personalen bibehåller sin kompetens.  
 

Värdegrund 
Ett gediget arbete har genomförts avseende SÖRF:s värdegrund. Charlotta Blom som är 
anställd på Ystad kommun har bidragit med sin erfarenhet och kompetens. Besök och ut-
bildning har skett på respektive brandstation och resulterat i ett gediget och väl genomfört 
arbete. Målsättningen är att värdegrunden ska vara ett levande dokument och vara en grund 
i framtida arbeten. 
 

Företagshälsovård 
SÖRF har under året anlitat Previa enligt avtal för företagshälsovård. Genom att anlita fö-
retagshälsovården kan sjukfrånvarotiden förkortas och den anställde snabbare återgå i 
tjänst. Som arbetsgivare ansvarar SÖRF enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra 
anpassning och rehabilitering inom förbundets verksamhet. Sjukskrivningar fångas upp i 
ett tidigt skede för att rehabiliteringsarbetet ska komma igång så snabbt som möjligt. Under 
året har vaccination för hepatit A och B och stelkramp erbjudits all anställd personal. 
 

  

Personalredovisning 2020 2019 2018 

Totalt antal anställda 164 164 167 

varav dagtidspersonal 50 50 51 

varav räddningspersonal i beredskap (RiB) 114 114 116 

varav kvinnor 15 14 11 

varav män 149 150 156 

Pensionsavgångar    

Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid) 9 9 9 

varav i utryckningstjänst 5 3 3 

Sjukfrånvaro %    

Total sjukfrånvaro (månadsanställda) 4,9 4,3 3,8 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid    

Åldersgrupp 29 år och yngre 0,7 2,4 0,8 

Åldersgrupp 30-49 år 1,8 1,0 1,1 

Åldersgrupp 50 år och äldre 8,6 9,7 8,1 

Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar 75,9 75,6 69,6 

Under 2020 har det förkommit fler sjukdomstillfällen relaterat till pandemin. 
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Operativ verksamhet 
Under brand i det fria hade SÖRF några hektiska dagar under sensommaren när skörden av 
spannmål pågick. Tack vare möjligheten att göra kraftsamling med enheter och personal var 
det ingen av bränderna som spred sig vidare, utan kunde hanteras på det aktuella fältet.      
 

Händelsetyper 2020 2019 2018 2017 2016 

Brand i byggnad 90 112 96 91 98 

Brand i det fria 109 112 104 105 91 

Trafikolycka 194 194 203 182 193 

Sjukvårdsrelaterade insatser 305 308 314 327 248 

Automatlarm ej brand 207 232 238 288 313 

Övrig räddningstjänst 179 218 261 259 223 

Antal insatser 1 084 1 176 1 216 1 252 1 166 

 

Sjukvårdsinsats 
Antalet ärenden i kategorin sjukvårdsinsats har minskat, trots att ambulanssjukvården stundtals 
varit hårt belastad. Tidsåtgången per ärende har dock ökat från föregående år. Anledning är 
användning av den omfattande skyddsutrustning som gjort att förberedelser och återställning 
tagit längre tid samt att ambulansen i flera ärenden haft lång framkörningstid.    
 

Automatlarm ej brand 
Under året har räddningstjänsten larmats till 14 automatiska brandlarm som utlöst på grund 
av skarpa händelser (klassas som brand i byggnad). Under 2020 har motringningen fungerat 
vid 48 tillfällen (51 gånger 2019), vilket har inneburit att räddningstjänsten inte larmats. Totalt 
har räddningstjänsten larmats till 207 automatlarm (ej brand). En minskning med 25 larm 
jämfört med 2019. Antalet larmanläggningar som är kopplade till SÖRF har ökat till totalt 
277 anläggningar och är fördelade enligt nedan: 
 

Kommun/antal 2020 2019 

Ystad 140 135 

Simrishamn 62 63 

Tomelilla 32 32 

Sjöbo 43 42 

Totalt 277 272 
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Övrig räddningstjänst 
Kategorin övrig räddningstjänst har minskat mest. I kategorin ingår djurlivräddning, vattenläcka, 
restvärdesuppdrag, hisslarm med flera. En anledning kan vara pandemin som gjort att fler 
människor vistats i hemmet och inte hamnat i traditionella vardagsolyckor. Inom kategorin 
ingår också passning egen station, vilket tillämpas då flera av SÖRF:s stationer är insatta i en 
tidskrävande insats och närliggande brandstation har passning på stationen. Då det i förbun-
dets område varit något färre större händelser, är detta en bidragande faktor till att antalet 
uppdrag i kategorin minskat.  
 

Operativ förmåga 
SÖRF har under året haft problem med att upprätthålla den operativa förmågan gällande 
hög höjd på station Ystad. Höjdfordonet har varit på reparation under totalt en månad ut-
spritt från vår till höst. SÖRF har haft möjlighet att hyra stegbil från räddningstjänsten i 
Trelleborg.  

 
Operativa aktiviteter 
SÖRF har under året fokuserat på att genomföra de planerade aktiviteterna på ett så säkert 
sätt som möjligt. Ett flertal planerade aktiviteter där personal från flera stationer skulle ha 
medverkat har ställts in och ersatts av lokala eller interaktiva övningar. Än så länge har detta 
inte påverkat den operativa förmågan på någon station i SÖRF:s område. 
Övningsmomentet varm rökdykning som är lagstadgat enligt AFS:en har trots pandemin 
genomförts för samtlig personal i förbundet på övningsområdet i Ystad. Den övande perso-
nalen har haft möjlighet att ta sig till platsen, utan att samåka med andra. Utrustningen som 
används under övningen har varit tvättad och noga genomgången. Tack vare de nya lokalerna 
har all förberedelse och återställning kunnat genomföras på ett ”säkert sätt” både för övande 
personal och instruktörer.  
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds insatsområde 
Inom insatsområdet finns åtta brandstationer med minst 33 personer i beredskap. Med den 
frivilliga personalen inräknad förfogar organisationen över 100 personer dygnet runt. Dess-
utom kan extrahjälp erhållas av kommunerna som gränsar till SÖRF. 
 

 Heltid  
På heltidsstationen i Ystad arbetar totalt 20 brandmän och 13 befäl. Här finns även dagtids-
personal, som arbetar med olycksförebyggande arbete, brandskyddskontroll, teknik, utbild-
ning, övning, operativ planering, ekonomi och administration. 
 

 RiB 
En viktig del av SÖRF är räddningspersonalen i beredskap (RiB). Förbundet har sju stationer 
som bemannas av 114 deltidsanställda brandmän. De bor och arbetar i närheten av sin brand-
station och har beredskap var tredje alternativ fjärde vecka. Det innebär att de ska vara be-
redda att rycka ut från brandstationen inom fem minuter från att larmet går.  
Simrishamn 5 personer Brösarp 3 personer   
Tomelilla 5 personer Lövestad 3 personer 
Sjöbo 5 personer Vollsjö 3 personer 
Borrby 3 personer 
 

Räddningsvärn 
Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till vår heltids-
styrka och RiB. Personalen vid de 13 räddningsvärnen har ingen schemalagd beredskap, utan 
hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. Timersättning utgår vid 
utryckning.  
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RiB/Räddningstjänstpersonal i beredskap 
Rekryteringsprocessen gav trots det pandemiorsakade bortfallet av de resultatgivande inspi-
rationskvällarna ett godkänt resultat. Den negativa trenden kunde vändas och avslutade an-
ställningar var färre än nyanställningar med knapp marginal. Sex personer har anställts och 
fem av dessa har genomfört kurs 1 i den nationella grundutbildningen för räddningstjänst-
personal i beredskap (GRIB). 
 

 
 

RiB-verksamheten fick värdefull personalökning under året och hade vid året slut 114 per-
soner anställda varav sju av dessa är kvinnliga medarbetare. Personalsituation har under ett 
antal år legat på en nivå som alltmer visat på den problematiska lägesbilden, gällande att finna 
intressenter med rätt profil för yrkesrollen.  
Med försämrat utgångsläge för rekrytering är det viktigt att förtydliga att arbetet med framtida 
kompetensförsörjning är föremål för fortsatt uppföljning och målinriktade insatser, för att 
kunna säkerställa organisationens framtida arbete som bemannas av RiB.  
Ett steg för att förbättra nyanställningssituationen är det påbörjade arbetet med samverkan 
med respektive kommun för en gemensam rekryteringsstrategi. Kommunal verksamhet är 
den överlägset största arbetsgivaren inom förbundet område. Det kan därför med rätt förut-
sättningar vara en viktig samarbetspartner som kan ge fler en chans att arbeta för ett tryggare 
och säkrare samhälle. 
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Förebyggande verksamhet 
SÖRF:s förebyggande grupp har under året initierat tillsyner i flerbostadshus, vilket inte 
gjorts tidigare. Detta får ses som en viktig händelse i arbetet med att minska skador till följd 
av brand. Enligt lag om skydd mot olyckor, så ska SÖRF göra tillsyn över efterlevnaden av 
denna lag och dess föreskrifter. Pandemin har medfört att SÖRF inte kunnat utföra tillsyner 
i den utsträckning som det var planerat. Risken med ett mindre antal utförda tillsyner är att 
brister i brandskyddet inte upptäcks och åtgärdas. 
För att kvalitetssäkra och styra tillsynerna, så finns det en tillsynsplan, PM för varje verksam-
hetsgrupp och ett system för uppföljning av brister vid tillsyn. Varje tillsynsförättare har mål 
för kvalitén på tillsynerna och hur många tillsyner som de förväntas utföra under året. Per-
sonalen som utför tillsyner gör det som en del av sin tjänst. Under 2021 kommer Covid-19 
och personalbemanningen att spela en stor roll för SÖRF:s förebyggande arbete. Det blir 
kanske inte möjligt att utföra tillsyner i den omfattningen som följer de uppsatta målen. 
 
I tabellen nedan redovisas de olika aktiviteterna i SÖRF förebyggande arbete.  
 

Ärende 2020 2019 2018 2017 2016 

Tillsyn LSO – LBE 130 170 120 207 191 

Tillstånd LBE 55 48 30 63 30 

Remisser Polis 23 36 51 64 43 

Remisser Alkohol 43 61 60 81 95 

Remisser Samhällsbyggnad 117 129 185 143 108 

Olycksförloppsutredningar 11 16 14 23 - 

Sakkunnig utlåtande  7 18 14 9 - 

Totalt 386 478 474 590 467 

 
Externutbildning och information 
Att skapa medvetenhet kring olika risker och öka kunskapen om vad den enskilde kan göra 
vid en olycka är huvudsyftet med SÖRF:s externa kommunikation. Inriktningen är att planera 
utifrån lokala förutsättningar och rikta oss till särskilt riskutsatta och genomföra aktiviteter 
där vi upplever störst effekt. Under 2020 har SÖRF utbildat 1 200 personer fördelat på 50 
utbildningar i brandkunskap, hjärt- och lungräddning, systematiskt brandskyddsarbete och 
heta arbeten. Dock har ett stort antal utbildningar ställts in till följd av Covid-19. Positivt är 
att SÖRF ser en fortsatt stor efterfrågan på externutbildning. Det är därför mycket troligt att 
antalet utbildningar kommer att återgå till det normala när pandemin klingat av. 
Utöver utbildningar har det genomförts 1 270 hembesök av våra brandskyddskontrollanter 
och brandmän. Vid besöken diskuteras hushållens brandskydd. Hembesöken har genererat 
uppdragsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Vid besöken har 
20 brandvarnare monterats i hemmen hos våra medborgare. 
En rad andra aktiviteter har under året tvingats ställas in på grund av pandemin. Den popu-
lära säkerhetsmässan för årskurs 7 blev inställd samt alla skolbesök. Inte heller någon utåt-
riktad/uppsökande verksamhet har varit aktuell som exempel valde vi att inte stå på torg eller 
medverka vid pensionärsmässor. 
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Brandskyddskontroll 
Brandskyddskontrollen utförs på det som enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) ska ren-
göras (sotas). Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet 
sker i bostäder och utförs av räddningstjänstförbundets personal. Om det vid kontrollen 
upptäcks brister eller felaktigheter ska den som utför kontrollen påtala det.  
 

Översikt över antal objekt som är registrerade i kontrollboken. 

Objekt Aktiv Egensotade Obrukad Riven 

Fastbränslepannor 887 1 361 1 854 256 

Imkanaler (storkök) 257 77 194 5 

Lokaleldstäder 15 173 7 531 7 394 481 

Oljepannor  528 455 8 577 221 

Summa 16 845 9 424 18 019 963 
 

Bilden beskriver antal eldstäder, rökkanaler och imkanaler som finns registrerade i kontrollboken. Aktiva är 
objekt som sotas/rengörs av SÖRF:s entreprenör. Egensotade är objekt där fastighetsägaren är ansvarig för 
sotning/rengöring. Obrukade är objekt som är avställda. Riven är objekt som tagits bort. 

 

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt, men vid misstanke om felaktigheter som inte kan 
fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller 
mätning. Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brand-
skyddet: 

 Sotbildning och beläggningar. 

 Skador eller förändringar av det tekniska utförandet. 

 Temperatur- och tryckförhållanden och täthet. 

 

 
 
Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande tak-
skyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av 
huset som skorstenen passerar. Under året har 5 282 brandskyddskontroller aviserats och     
4 304 blivit utförda. Anledningar till att 18 procent av aviserade brandskyddskontroller inte 
blivit utförda är enligt nedan: 

 Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet. 

 Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma. 

 Fastighetsägaren väljer att inte använda eldstaden fortsättningsvis. 
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Under året har 4 304 brandskyddskontroller utförts vilket har resulterat i att 3 567 brister/ 

avvikelser uppmärksammats och meddelats till berörda fastighetsägare.  
 

Avvikelser fördelade per intervall 

Objekt Avvikelse 

2-årsobjekt 3 

3-årsobjekt 558 

6-årsobjekt 3 006 

Totalt 3 567 

Antal avvikelser kopplade till undersökta delar av objekt 

Kategori Avvikelser 

Eldstad 136 

Rökkanal/imkanal 352 

Tak och uppstigning 3 060 

Drift och skötsel 19 
 

Sotning och rengöring 
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla 
bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga 
beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan 
lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Sotning utförs av 
räddningstjänstförbundets upphandlade entreprenör, Sotningsväsendet i Lund AB. Undan-
taget är de fastighetsägare som gjort ett aktivt val att själv ta ansvar för sotningen. Under året 
har 7 762 sotningar aviserats och 5 339 blivit utförda. Anledningar till att 31 procent av 
aviserade sotningar inte blivit utförda är enligt nedan: 

 Ej eldat sedan förra sotningstillfället. 

 Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet. 

 Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma. 

 Fastighetsägaren har fått sotat av annan och då ansökt om egensotning.  
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Ekonomisk översikt  
Under ekonomisk översikt beskrivs de större budgetavvikelserna knutna till respektive verk-
samhetsområde och förklaring till budgetavvikelserna.  
 

Pensioner 
Ett kontinuerligt informationsutbyte sker med KPA gällande ändrade förutsättningar som 
sker avseende pensioner. En slutlig reglering avseende åldern för särskild avtalspension har 
skett under året. Alla anställda som är berättigade till särskild avtalspension har pensionsål-
dern 60 år i pensionsskuldsberäkningen. Pandemin har påverkat inflationsförväntningarna 
och inneburit en positiv effekt på pensionskostnaderna. Totalt en budgetavvikelse på 1 244 
tkr.  
 

Personal 
Budgetavvikelsen totalt för personalkostnader blev 1 013 tkr. Årets lönerörelse har varit 
framflyttad och för heltidspersonalen blev det reglerat under december månad. För RiB an-
ställda, så har löneavtalet dragit ut på tiden och kommer inte att utbetalas förrän 2021. En 
uppbokning har skett i december månad för årets löneökningar. Arbetsgivaravgiften för året 
har varit 636 tkr lägre efter Riksdagens nedsättning av arbetsgivaravgifterna under mars-juni. 
Nedsättningen har inneburit enbart ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättningar upp 
till 25 tkr per anställd och månad.  
Semesterlöneskulden har en positiv budgetavvikelse på 272 tkr, då personalen minskat anta-
let intjänande semesterdagar. 
 

Administrativt 
Under året har satsningar gjorts på personalen under pandemins framfart. Direktionen god-
kände nya riktlinjer för uppvaktning av anställda inom SÖRF, som även gällde retroaktivt. 
Syftet med riktlinjerna för minnesgåvor är att uppmärksamma och visa tacksamhet för utfört 
arbete. Uppvaktning av RiB-anställda har skett under hösten i samband med planerade per-
sonaldagar. 
Under perioden 1 juni till 31 december 2020 gällde en tillfällig skattefrihet för gåvor från 
arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kronor inklusive moms per anställd. SÖRF:s personal 
har erhållit en gåva som inneburit ett presentkort att nyttja i kommunernas lokala sportaffär. 
I förbundets gym var viss utrustning ålderstigen och har bytts ut, för att bland annat kunna 
uppfylla testkraven vid nyanställning av brandmän.  
Förbundets personal har under året erbjudits vaccination av hepatit A och B och stelkramp. 
Totalt under företagshälsovård är budgetavvikelsen -471 tkr. 
 
Under året har förbundet haft ökade fastighetsomkostnader avseende inbrottslarm till brand-
stationerna i Vollsjö och Lövestad. En ökning av skyddsutrustning och städmaterial har skett 
som en effekt av pandemin. Totalt en budgetavvikelse inom fastighetsomkostnader på -319 
tkr. 
 

Operativt 
IT och kommunikation har haft ökade kostnader relaterat till hemsidan och ett ökat behov 
av teknisk utrustning för arbete på distans, en budgetavvikelse på -458 tkr. 
Fordon och verkstad har en budgetavvikelse på -582 tkr med framförallt ökade kostnader 
för underhåll och räddningsmaterial. 
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Förebyggande 
Beslutet att inte göra tillsyner på förskolor och serviceboende under pandemin har haft en 
ekonomisk påverkan på myndighetsutövningen. Budgetavvikelsen blev -262 tkr.  
Utbildningsverksamheten har under året inte kunnat genomföra alla planerade externutbild-
ningar till följd av Covid-19. Utöver utbildningar har det genomförts hembesök. Vid besöken 
har information getts om hushållens brandskydd. De förbyggande åtgärderna har genererat 
uppdragsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med totalt 100 
tkr. Utbildningsverksamheten budgetavvikelse blev positiv med 117 tkr.  
Brandskyddskontrollanterna har i stort sett kunnat bedriva sin tillsyn enligt plan och har vid 
årets slut en positiv budgetavvikelse på 390 tkr.  
 

Årets resultat 
Verksamhetsåret avslutades med ett positivt resultat på 416 tkr, att jämföras med ett budge-
terat överskott på 20 tkr.   

 
Uppföljning 
Övriga avvikelser är av mindre art och en noggrann uppföljning genomförs för att upprätt-
hålla en god ekonomisk balans. Ambitionen är att förbättra rutiner och att säkerställa en 
ständig utveckling och träffsäkerhet av de ekonomiska beräkningarna. Under året har en ök-
ning av vissa kostnadsgrupper skett med en medvetenhet om ett förväntat positivt resultat 
för 2020. Målsättningen är att utnyttja förbundets resurser på bästa sätt.  
 

Pensionsåtagande 
Förbundet svarar för intjänade pensioner från och med förbundsbildandet år 2000. Pens-
ionsavtalet innebär att personal i utryckningsstyrkan har möjlighet att gå i pension vid 58 års 
ålder, under förutsättning att de arbetat inom räddningstjänsten i 30 år, varav 25 år inom 
utryckningstjänst. Historiskt sett har pensionsåldern varit högre än 58 år. I framtida pens-
ionsskuldsberäkningar är den genomsnittliga pensionsåldern 60 år för den operativa perso-
nalen. Pensionsrätten inarbetas löpande av personalen och kostnaden beräknas av förbun-
dets pensionsadministratör KPA. 
 

Avsättning pensioner, tkr 2020 2019 2018 

Ingående värde avsättning 16 730 18 019 13 087 

Årets förändring  -324 -1 036 3 969 

- varav räntekostnad 387 491 295 

- varav utbetalningar -711 -1527 -538 

Årets förändring särskild löneskatt -78 -253 963 

Utgående värde  16 328 16 730 18 019 
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Ekonomisk måluppfyllelse 
Kravet på god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen innebär att förbundet ska ar-
beta med stor ekonomisk medvetenhet och en genomgående helhetssyn på hur resurserna 
disponeras. Att förbundet ska planera, organisera och utföra arbetet på ett så effektivt sätt 
som möjligt. I förbundsordningen för mandatperioden 2019-2022 finns beslutade finansiella 
mål för resultat och eget kapital. 

 

Intern kontroll 
Direktionen för SÖRF har antagit policy för arbetet med den interna kontrollen. Årligen 
upprättas en uppföljning av de granskningsinsatser som ska genomföras under året och av-
vikelser av dessa återrapporteras. Slutsats vid uppföljning av kontrollmomenten i den interna 
kontrollplanen är dokumenterade och sammanställda och inga händelser av verksamhets-
mässig betydelse har inträffat som påverkar bedömningen av verksamhetsåret. 
 

Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha direkt koppling 
till de upprättade verksamhetsmålen. Under året har ekonomiska och verksamhetsrelaterade 
uppföljningar genomförts enligt plan. En ökad kostnadsmedvetenhet aktualiseras kontinuer-
ligt i verksamheten och ett delegerat ansvar har resulterat i ett ökat engagemang och intresse 
för ekonomi. För att utveckla synen på ekonomisk uppföljning är ett utav delmålen i verk-
samhetsplanen att verksamhetscheferna ska ha en ökad insikt och delaktighet i verksamhet-
ens kostnadsfördelning. 

 
Låneskuld 
I samband med införskaffandet av fyra nya släckbilar 2015, antog förbundet ett lån hos Kom-
muninvest på 11 mkr. En refinansiering har skett av befintligt lån under mars månad med 3-
åring bindningstid och räntesatsen 0,16%. Det årliga amorteringsbeloppet är 733 tkr. 

  

Mål  

 

 

 

 

 

 

 

Resultat/måluppfyllelse 

  

Resultat och eget kapital 
SÖRF ska ha en ekonomi i balans. Det egna 
kapitalet ska vara större än noll. Det årliga re-
sultatet efter avskrivningar och finansiella 
kostnader ska vara större än noll. 
 

Uppföljning och analys 
Uppföljning, analys och prognostisering ska 
ske löpande under året och ha en direkt kopp-
ling till verksamhetsplanen. Avvikelser ska no-
teras och åtgärder ska vidtas. 
 

Investeringar 
Förbundets investeringsplan ska ha god fram-
förhållning. En investeringsplan gällande for-
don ska stäcka sig över två mandatperioder.  

 
Tidigare års goda resultat har lett till ett sta-
bilt eget kapital. Årets resultat på 416 tkr in-
nebär att målen är uppfyllda. 
  
 

 
En uppföljning och genomgång på lednings-
nivå har skett vid sex tillfällen enligt plan. En 
ekonomisk redovisning sker även per tertial 
på politisk nivå.   
 
 
Investeringsbudgeten antas av direktionen 
under november månad för kommande år. 
En investeringsplan gällande behovet av nya 
räddningsfordon är framtagen.  
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Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
Resultaträkning, tkr 

 
Not 

 
2020 

 
2019 

Verksamhetens intäkter 1 71 708 71 121 

Verksamhetens kostnader 1 -66 763 -65 624 

Avskrivningar 1 -4 017 -4 373 

 
Verksamhetens nettokostnader 

 
1 

 
928 

 
1 124 

Finansiella intäkter 2 5 4 

Finansiella kostnader 3 -517 -807 

 
Årets resultat 

 
4 

 
416 

 
321 

 
Balansräkning, tkr 

 
Not 

 
2020 

 
2019 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Mark och byggnader  5 - 62 

Maskiner och inventarier 5 20 016 21 489 

Finansiell leasing 6 950 1 183 

Summa materiella anläggningstillgångar  20 966 22 734 

Omsättningstillgångar    

Fordringar 7 19 945 18 110 

Summa omsättningstillgångar  19 945 18 110 

Summa tillgångar  40 911 40 844 

 
Eget kapital och skulder 

   

Eget kapital  6 016 5 695 

Årets resultat  416 321 

Summa eget kapital 8 6 432 6 016 

Avsättningar    

Avsättning pensionsförpliktelser 9 16 329 16 731 

Summa avsättningar  16 329 16 731 

Skulder    

Långfristiga skulder 10 7 550 8 516 

Kortfristiga skulder 11 10 600 9 581 

Summa skulder  18 150 18 097 

 
Summa eget kapital och skulder 

  
40 911 

 
40 844 
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Kassaflödesanalys, tkr 

 
Not 

 
2020 

 
2019 

 
Den löpande verksamheten 

   

Årets resultat  416 321 

Justering för av- och nedskrivningar  3 663 4 019 

Ökning/minskning avsättningar  -402 -1 288 

Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar  778 318 

Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital  4 455 3 370 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -1 835 2 376 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  1 019 -1 946 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 639 3 800 

 
Investeringsverksamheten 

   

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -2 906 -3 226 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  - 159 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 906 -3 067 

    

Finansieringsverksamheten    

Förändring långfristiga skulder  -733 -733 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -733 -733 

    

Årets kassaflöde  0 0 

Likvida medel vid årets början  0 0 

Likvida medel vid årets slut  0 0 
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Redovisningsprinciper  
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekom-
mendationer från Rådet för kommunal redovisning, vilket bland innebär att: 

 Intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgång-
arna tillgodogörs förbundet och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

 Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 

Pensioner 
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som förbundet har till arbetstagare och 
pensionstagare. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos. 
Pensionsskuldens förändring inkluderar avsättning för särskild avtalspension, förmånsbe-
stämd ålderspension samt finansiell kostnad, inklusive löneskatt. Ränteuppräkningen redo-
visas som en finansiell kostnad.  

 
Anläggningstillgångar   
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag 
för avskrivningar. Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 50 tkr. Mate-
riella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarna nyttjandeperiod. Avskriv-
ningstiderna för varje enskild investering bedöms utifrån trolig livslängd och avskrivning-
arna påbörjas månaden efter att investeringsprojektet är avslutat. 
 

Följande avskrivningstider tillämpas (år): 
Utryckningsfordon  10–20 Kommunikationsutrustning 3-5 
Mindre fordon, båtar  7–10 Övningsområde 3 
Räddnings-/skyddsutrustning 5–7 
  

Leasing 
Förbundet har totalt sju mindre fordon som leasas genom Nordea Finans och Volkswagen. 
Dessa leasingavtal klassificeras som finansiell leasing.  

 
Övrigt  
De anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad tid skuldbokförs 
vid årsbokslutet.  
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Noter (tkr) 
Not 1 

 
 

Verksamhetens nettokostnader 2020 2019 

Medlemsavgifter 

Myndighetsutövning 

Kurser/utbildning 

Externa insatser 

Lokalhyra 

Övriga bidrag 

Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier 

Brandskyddskontroll 

Summa 

64 438 

1 313 

630 

1 202 

677 

174 

0 

3 274 

71 708 

62 866 

1 376 

1 214 

1 753 

664 

151 

159 

2 938 

71 121 

Verksamhetens kostnader 

Planenliga avskrivningar beräknas på anläggningstillgång-
arnas anskaffningsvärde. 

Verksamhetens nettokostnader 

-66 763  

-4 017 
 

928 

-65 624 

-4 373 
 

 1 124 
 
 
 

Medlemskommun 2020 2019 2018 2017 

Ystad 

Simrishamn 

Tomelilla 

Sjöbo 

Totalt 

23 838 

14 968 

10 626 

15 006 

64 438 

23 135 

14 710 

10 373 

14 648 

62 866 

22 137 

14 373 

9 948 

14 193 

60 651 

21 417 

14 217 

9 735 

13 629 

58 998 
 

 

Övriga upplysningar (RKR R18) 2020 2019 

Kostnad för räkenskapsrevision 

- sakkunnigt biträde 

- förtroendevalda revisorer 
 

Kostnad för övrig revision 

- sakkunnigt biträde 

- förtroendevalda revisorer 

Total kostnad för revision 

 

94 

6 
 

 

35 

5 

140 

 

94 

6 
 

 

29 

5 

134 

 

Not 2  
 

Finansiella intäkter 2020 2019 

Dröjsmålsränta kundfordringar 5 4 

 

Not 3  
  

Finansiella kostnader 2020 2019 

Räntekostnad lån 

Räntekostnad pensionsskuld  

Övriga räntekostnader                                         

20 

481 

16 

62 

683 

62 

Summa  517 807 
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Not 4  
 

 

 

Not 5    
 

 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för maskiner/inventarier 9,4 år. 
 

Not 6 
 
 
 
 
 

 
 

Not 7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Årets resultat 2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat enligt resultaträkningen 416 321 -4 504 -916 1 259 

Realisationsvinster/förluster anläggningstillgångar 778 318 -123 263 -67 

Balanskravsresultat 1 194 639 -4 627 -653 1 192 

Maskiner och inventarier 2020 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investering 

Försäljning/utrangering 

Utgående anskaffningsvärde 
 

Ingående avskrivning 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivning 

Utgående ack avskrivning 

50 752 

2 906 

-3 361 

50 297 
 

-29 263 

2 606 

-3 624 

-30 281 

Utgående restvärde  20 016 

Mark och byggnader 2020 

Ingående anskaffningsvärde 

Årets investering 

Försäljning/utrangering 

Utgående anskaffningsvärde 
 

Ingående avskrivning 

Försäljning/utrangering 

Årets avskrivning 

Utgående ack avskrivning 

163 

- 

-163 

0 
 

-101 

140 

-39 

0 

Utgående restvärde 0 

Finansiell leasing/minimileaseavgifter 2020 2019 

Anskaffningsvärde 

- med förfall inom 1 år 

- med förfall 1–5 år. 

2 647 

384 

566 

2 294 

338 

845 

Fordringar 2020 2019 

Kundfordringar 

Kortfristig fordran koncernkonto 

Mervärdesskattefordringar 

Interimsfordringar 

Övrigt 

735 

14 745 

985 

3 478 

2 

1 334 

14 883 

1 031 

859 

3 

Summa 19 945 18 110 
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Not 8 

 

Not 9  
 

Avsättning pensioner 2020 2019 

Avsättning för pensioner (exkl. avgiftsbestämd ålderspension) 

Särskild löneskatt 

13 141 

3 188 

13 465 

3 266 

Totalt 16 329 16 731 
 

Överskottsfondens värde per årsskiftet är 349 tkr. 
 

Not 10  
 

Långfristiga skulder 2020 2019 

Kommuninvest 

Kortfristig del 

Skuld för finansiell leasing 

7 333 

-733 

950 

8 066 

-733 

1 183 

Totalt 7 550 8 516 

 

Not 11   
 

Kortfristiga skulder 2020 2019 

Leverantörsskulder  

Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift 

Löneskatt 

Avgiftsbestämd ålderspension 

Övriga interimsskulder 

Kortfristig del av långfristiga skulder 

2 779 

2 032 

986 

1 786 

2 284 

733 

2 340 

2 224 

656 

1 858 

1 770 

733 

Totalt 10 600 9 581 
 

  

Eget kapital 2020 2019 2018 2017 2016 

Ingående värde 6 016 5 695 10 199 11 114 9 855 

Årets resultat 416 321 -4 504 -915 1 259 

Summa eget kapital 6 432 6 016 5 695 10 199 11 114 
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Driftsredovisning 
Driftredovisningen är uppdelad efter avdelning/verksamhetschef med de större kostnaderna 
specificerade. Under ränta/avskrivningar ingår även kostnaderna för finansiell leasing. Under 
avsnittet ekonomisk översikt finns förklaring till de större budgetavvikelserna. 
 

Administrativ verksamhet 
Kansliet innefattar abonnemangskostnader för IT-system, kontorsmaterial, köp av tjänster 
från Ystads kommun avseende lönehantering och kassafunktion.  
 

Operativ verksamhet 
Under verksamheten kommunikation ingår kostnader för IT, Rakel, SOS, Inre ledning (Rsyd) 
och utbildning. Externa insatser innefattar sjukvårdsrelaterade insatser, trafikolyckor, akut- 
och fortsatt restvärde, räddningsvärn och kostnader för kem/rökdykning. 
 

Förebyggande verksamhet 
Under den förebyggande avdelningen ingår tillsyner, tillstånd (brandfarlig och explosiv vara), 
extern utbildning och brandskyddskontroll. 

 

  

Driftsredovisning, tkr 
Utfall 

201231 

Utfall 

191231 

Budget 

2020 

Avvikelse  

utfall/budget 

Medlemsavgifter 64 438 62 866 64 438 - 

Personalkostnader -43 356 -43 652 -44 641 1 285 

Pensionskostnader -4 449 -4 978 -5 693 1 244 

Ränta/avskrivningar  -4 863 -4 790 -4 418 -445 

Räddningschef       

Revision/direktion -397 -417 -451 54 

Ledningsfunktion -436 -408 -382 -54 

Administrativ verksamhet     

Kansli -1 564 -1 559 -1 556 -8 

Företagshälsovård -1 161 -657 -690 -471 

Fastigheter -7 621 -6 677 -7 302 -319 

Operativ verksamhet   -  

Kommunikation -2 788 -2 695 -2 330 -458 

Fordon/verkstad -2 692 -2 557 -2 110 -582 

Externa insatser 410 823 505 -95 

Förebyggande verksamhet      

Myndighetsutövning LSO/LBE 1 293 1 345 1 555 -262 

Myndighetsutövning BSK 3 030 2 752 2 640 390 

Extern utbildning 572 925 455 117 

Summa 416 321 20 396 
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Investeringsredovisning 
De största investeringskostnader för året är under kategorierna fordon, skyddsutrustning 
och teknik. Inom samtliga projekt handlar det om att utveckla och nyinvestera i utrustning 
som är hållbar över tid och förbättrar personalens arbetsmiljö. Detta i kombination med 
ett högt säkerhetstänk och med ”Friska brandmän” konceptet som grund. 
 

IT/teknik 
Det har under året funnits ett ökat behov av bild och ljudöverföring på samtliga stationer 
för att anpassa verksamheten till ett arbetssätt som ska fungera även på distans. 
 

Fordon 
Den ekonomiskt största investeringen för året var en ny lastväxlare till brandstationen i 
Borrby som ersatte den tidigare från år 2000. Den är utrustad med släckflak för att kunna 
hantera dagens bränder i elbilar med litiumjonbatterier. 
 

Räddningsmaterial/skyddsutrustning 
Uppdateringar och arbetsmiljöförbättringar inom samtliga områden kring räddnings-
material som sjukvårdsutrustning, andningsskyddsutrustning, motorsågar och utrustning 
för trafikolycka. Utbyte av samtliga larmställ och hjälmar påbörjades 2018 och sträckte sig 
till 2020. I skyddsutrustningen ingår även nya personliga hörselskydd till samtlig operativ 
personal. 
 

Fastighetsutrustning/teknik 
Uppdatering av utrustning i förbundet gym och verkstad. Utbyte av rakelterminaler och 
teknikutrustning i SÖRF:s släckbilar. 
 

 

 
 
 

Investeringsredovisning, tkr 
Utfall  

201231 
Budget 

2020 

Fordon 1 678 1 600 

Skyddsutrustning 626 600 

IT/teknik 278 300 

Räddningsmaterial 209 280 

Fastighetsutrustning 115 120 

Summa 2 906 2 900 
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Kontaktuppgifter 

raddningstjansten.sorf@sorf.se | www.sorf.se 

Besöksadress Fakturaadress Telefon    

 Metallgatan 2 Box 238 010-110 2500   

 271 39 Ystad 271 25 Ystad 
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Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2020

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Syfte med granskningen

• Vi har på uppdrag av revisorerna i Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund gjort en granskning av årsbokslut och
årsredovisningen för 2020.

• Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är
rättvisande och årsredovisningen upprättad enligt lag om kommunal
redovisning samt god redovisningssed.

• Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat.

• Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet, innebärande att granskningen har planerats och
genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Resultaträkning

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Resultaträkning
Övergripande analys

416,0
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Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 Prognos delår 2020

Förbundets totala utfall i jämförelse med budget och föregående år
(tkr)

Årets resultat uppgår till 416 tkr vilket är en högre nivå i
förhållande till föregående år. I förhållande till budget är även
årets resultat högre.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Resultaträkning
Resultatanalys

• På raden räntor och avskrivningar, så har räntorna blivit högre mest beroende på
leasing.

• När det gäller administrativ verksamhet så ligger avvikelsen mot budget främst i
företagshälsovård och fastighetsomkostnader som t ex skyddsutrustning samt
städmaterial i samband med pandemin.

• Avvikelsen gällande operativ verksamhet är dels ökade kostnader för teknisk
utrustning i samband med hemarbete och dels ökning i fordon och verkstad
gällande underhåll och räddningsmaterial.

SÖRF - Årsbokslut 2020

Belopp i tkr Avvikelse mot budget

Medlemsavgifter 0

Personalkostnader inkl semesterlöneskuld 1 285

Pensioner 1 244

Räntor och avskrivningar -445

Räddningschef 0

Brandskyddskontroll 390

Administrativ verksamhet -798

Operativ verksamhet -1 135

Förebyggande verksamhet 245

Summa 396
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Resultaträkning
Investeringsverksamheten

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Utfall 2020 Budget 2020

Utfall nettoinvesteringar och jämförelse med budget (tkr)

Investeringsbudgeten för 2020 uppgick till 2 900tkr. Utfallet
under 2020 blev 2 906 tkr vilket innebär en genomförandegrad
om cirka 100%. Det konstateras att direktionens antagna budget
över investeringsverksamheten har uppnåtts under året.
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Balansräkning

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Balansräkning

• Anläggningstillgångar

Av årets investeringar på 2 906tkr avser
dessa främst fordon och skyddsutrustning.

• Avskrivningsprinciper

De avskrivningsprinciper som tillämpas för
anläggningstillgångar är oförändrade
jämfört med 2019. Årets avskrivningar
uppgår till 4 017 tkr (4 373 tkr f.å).

• Tvister och myndighetskrav

Enligt uppgift från förbundet föreligger det
inga tvister av väsentlig karaktär vid
årsbokslutet.

• Periodisering av intäkter och kostnader

Genomförd granskning av
periodiseringsposter av större fakturor
under perioden december 2020 och januari
2021 har genomförts. Vår
periodiseringsgranskning har inte påvisat
några väsentliga avvikelser.

• Övriga noteringar
Vi har en notering gällande inköp av fordon
på 1 450tkr som bokförts som förutbetald
kostnad per 2020-12-31. Leverans har skett
under 2020 vilket innebär att fordonet borde
varit bokförd som anläggningstillgång i
årsbokslutet. Felet får ingen resultat-
påverkan eftersom avskrivningarna skulle
varit ringa om de påbörjats 2020, dock är
det ett klassificeringsfel i balansräkningen.

SÖRF - Årsbokslut 2020

► Samtliga väsentliga konton har granskats utifrån bokslutsspecifikationer och
underlag samt har stämts av mot huvudboken. Poster som uppvisar stora
förändringar jämfört med föregående års bokslut har granskats analytiskt.
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Balansräkning

• Avsättningar

Pensionsskulden i förbundet ligger i sin
helhet redovisad som avsättning, därmed
ligger inget som ansvarsförbindelse.
Pensionsskulden är avstämd mot årsbesked
från KPA.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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God redovisningssed

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Mål för god ekonomisk hushållning och balanskravet

► Enligt kommunallagen skall direktionen fastställa mål för god ekonomisk
hushållning. Både finansiella mål samt verksamhetsmål avses och det är
endast av direktionen fastställda mål inom ramen för god ekonomisk
hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport
och årsbokslut. Utvärdering gällande uppfyllelsen av de mål direktionen
fastställt skall ske i förvaltningsberättelsen. Därefter skall revisorerna på
basis av utvärderingen samt sin egen granskning av delårsrapport och
årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som direktionen fastställt.

► Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader d.v.s. balanskravet, är
lagstadgat. Avstämning av balanskravet görs i delårsrapport och
årsredovisning.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning – Finansiella mål

Direktionen har antagit tre finansiella mål för 2019-2022.
1. Resultat och eget kapital
Det egna kapitalet ska vara > 0. Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara > 0.
Resultat/Måluppfyllelse: Tidigare års positiva resultat har lett till ett stabilt eget kapital. Årets resultat är 416 tkr.
Målet bedöms uppfyllt.

2. Uppföljning och analys
Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha en direkt koppling till verksamhetsplanen.
Avvikelser ska noteras och åtgärder ska vidtas.
Resultat/Måluppfyllelse: Ekonomisk uppföljning har genomförts på ledningsnivå vid sex tillfällen enligt plan. Ekonomisk
redovisning har skett per tertial på politisk nivå.
Målet bedöms uppfyllt.

3. Investeringar
Förbundets investeringsplan ska ha god framförhållning. En investeringsplan gällande fordon ska sträcka sig över två
mandatperioder.
Resultat/Måluppfyllelse: Investeringsbudgeten antas av direktionen under november månad för kommande år. En
investeringsplan gällande behovet av nya räddningsfordon är framtagen.
Målet bedöms uppfyllt.

Bedömning
I förvaltningsberättelsen görs en utvärdering av måluppfyllelsen avseende de finansiella målen.
Bedömningen är att samtliga finansiella mål har uppnåtts.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Balanskravsresultat

SÖRF - Årsbokslut 2020

• I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår att balanskravet uppnås för 2020
med ett balanskravsresultat om 1 194 tkr.

• 2018 fanns det ett underskott men då åberopades synnerliga skäl.
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning – verksamhetsmål

SÖRF - Årsbokslut 2020

Mål Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2019 Måluppfyllelse

Förebyggande
verksamhet

Antalet brandskyddskontroller
enligt LSO och föreskrivna

intervaller.

4 000-5 000
brandskydds-
kontroller/år.

4 304 3 575 Ja

Antal tillsyner enligt LSO
per 1 000 invånare.

Median Sverige
2,3 per 1 000

invånare.
1,6 2,2 Nej

Arbetsmiljö Antalet olycksfall ska minska. 5 olyckshändelser per år 4 5 Ja

Operativ
verksamhet

Automatiska brandlarm Färre är tidigare år 207 232 Ja
Responstid. Tid från 112 an-

rop ankommer till första resurs
är på plats.

I jämförelse med
rikssnitt.

Mediantid 11,8 min
10* min 10,2 min Ja

Operativ förmåga Enligt beslutad förmåga Ej uppfyllt Ej uppfyllt Nej
Övning/utbildning Enligt beslutad förmåga Uppfyllt Uppfyllt Ja

Bedömning
Av de sju verksamhetsmålen bedöms fem uppfyllas

* Responstid per station: Simrishamn 11,7, Sjöbo 10,2, Tomelilla 9,4 och Ystad 8,9 minuter. Ystad är
femte snabbaste stationen i Skåne
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Sammanfattande bedömning

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 416 tkr mot ett budgeterat överskott på 20 tkr. I
förhållande till prognos i delårsrapport är resultatet cirka 916 tkr högre.
Avvikelse mot budget beror främst på brandskyddskontrollanterna och
utbildningsverksamheten har haft positiv avvikelse.

God ekonomisk hushållning
Vår bedömning är att samtliga finansiella mål har uppfyllts. När det gäller
förbundets sju verksamhetsmål fem uppfyllas och två ej uppfyllas. Förbundet
redovisar ett positivt balanskravsresultat på 1 194 tkr. Vi anser att
verksamheten bedrivits så att direktionens beslutade mål och inriktningar för
god ekonomisk hushållning för verksamheterna till övervägande del har
uppnåtts och att verksamheten därmed ur allmän synpunkt kan anses ha
bedrivits enligt god ekonomisk hushållning.

God redovisningssed
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat
och ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

SÖRF - Årsbokslut 2020
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Auktoriserad revisor/certifierad revisor
thomas.hallberg@se.ey.com
070-538 46 17

Thomas Hallberg
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  Till kommunfullmäktige i Simrishamns, Sjöbo, 
     REVISIONEN   Tomelilla och Ystads kommuner 
  

 
Revisionsberättelse för år 2020 
 
Vi, av kommunfullmäktige i Ystads kommun utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som be-
drivits av Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbundet under 2020. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig in-
tern kontroll samt återrapportering till medlemskommunernas fullmäktigen. Revisorernas ansvar är att 
granska verksamhet, kontroll och redovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med 
förbundsordningen. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, förbundsordningen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Årets granskning har skett genom den lagstadgade granskningen av delårsrapport och årsbokslut. I 
övrigt har revisionens uppföljning av förbundets verksamhet skett genom grundläggande granskning.  
 
Av förbundets sju mål för god ekonomisk hushållning har fem mål uppnåtts. Ett av de ej uppfyllda må-
len beror på pandemin, medan det andra avser förbundets operativa förmåga. Bristen på fungerande 
fordon ser vi allvarligt på och uppmanar såväl direktion som medlemskommuner att åtgärda detta 
snarast. Förbundets tre ekonomiska mål har uppnåtts. 
 
Rekrytering av deltidsbrandmän är fortsatt problematisk och de initiativ som förbundet tagit till samver-
kan med medlemskommunerna har visat små om inga resultat, då lönekostnader för t ex en kombinat-
ionstjänst belastar nämndernas budgetar. Vi anser att frågan inte tagits på tillräckligt allvar av kommu-
nerna och uppmanar därför medlemskommunerna att aktivt bidra från respektive kommunstyrelse.  
 
EY har biträtt oss i granskningen av räkenskaperna, bokslutet och årsredovisningen för år 2020. Re-
sultatet av granskningen har sammanfattats i en granskningsrapport. 
 
Vi bedömer sammantaget att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 
 
Vi tillstyrker att medlemskommunernas kommunfullmäktige beviljar direktionen och de enskilda leda-
möterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Vi tillstyrker även att årsredovisning för 2020 god-
känns för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.   
 
Ystad den 9 mars 2021 
 
 
 
 
Bruno Andersson  Birgit Johansson     
 
 
 
 
Erik Johansson  Alf-Göran Andersson 
  
 
Bilaga: Rapport över granskning av årsbokslut/årsredovisning för 2020. 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
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Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
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dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
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Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 67 Dnr KS 2019/127

Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund - SÖRF

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Jäv
Peter Boström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
ärendet.

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund har avlämnat 
årsredovisning för 2019. Årsredovisningen visar ett överskott om 321 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 52/2020, handlingsid: Ks 2020.1560.
Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), 
handlingsid: Ks 2020.1381. 
Underskriven revisionsberättelse 2019 SÖRF, handlingsid: Ks 2020.1477.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 67 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 52/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och att bevilja 
direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019.
_________

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF)
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Ystads kommun
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SÖSK årsredovisning 2020 

Resultaträkning, mkr 

Ekonomi Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Intäkter 3,0 3,9 -0,9 

Kostnader -3,3 -3,9 0,6 

(varav kapitaltjänst) (-) (-) (-) 

Summa -0,3 0,0 -0,3 

Verksamhet 

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad. SÖSK finansieras genom en medlemsavgift från kommunerna baserat på 
befolkningsmängd. SÖSK:s roll är framförallt att tillvarata sydöstra Skånes intressen i regionala, centrala och 
mellanstatliga myndigheter samt att bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara på 
utvecklingsmöjligheterna för sydöstra Skåne. Under 2020 har arbetet bedrivits i enlighet med en ny antagen 
ledningsplan. Ystad har tagit en mer aktiv roll utifrån begreppet Ystad som regional kärna. 

Ekonomi 

SÖSK redovisar ett nettounderskott på 0,3 mkr. Underskottet beror på ändring av redovisningsprincip av EU-
projektet Baltic Sea Food. Projektbidraget betalas ut i efterskott och har redovisningsmässigt hanterats genom 
periodisering så att slutresultatet redovisas efter projektets avslut. Det innebär att en medfinansieringsskuld har 
upparbetats sedan projektstart 2017 eftersom moderprojektet Culinary Heritage Europa inte har kunnat matcha 
skulden med ett motsvarande överskott. I bokslut 2020 resultatförs projektens över- och underskott i Ystads 
kommuns redovisning. Övriga verksamheters resultat är i nivå med budget. 

Vid årsskiftet 2020/2021 övertog den ideella föreningen Regional Matkultur Skåne över projektet Regional 
Matkultur. 

Under verksamhetsåret flyttades SÖSK:s redovisning in i Ystads kommun, istället för att som tidigare redovisas 
som en separat enhet. I samband med det återbetalas SÖSK:s egna kapital till medlemskommunerna. 
Kommittén beslutade även om hur över- och underskott inom SÖSK ska disponeras framöver. Överskott 
återförs till medlemskommunerna och underskott ansvarar Ystad för om inte annat överenskommits. 

Framtid 

Verksamhetsplanen kommer att utvecklas vidare med nya aktiviteter kopplade till målen. Samverkan kommer 
att krävas för att stärka sydöstra Skånes möjligheter vad gäller bland annat infrastruktur-satsningar, 
näringslivsfrågor och kompetensutveckling. Kommungemensamma lösningar kommer också att bli alltmer 
viktiga för att klara välfärdsuppdraget. 

Driftredovisning, tkr 

Verksamhet Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

SÖSK bas 60 0 60 

Europa direkt 0 0 0 

Culinary Heritage Europa 186 0 186 

Baltic Sea Food -508 0 -508 

By Baltic Sea Food 0 0 0 

Regional Mat 0 0 0 

Fyra hörn 6 0 6 

Projektutveckling 0 0 0 

Summa -256 0 -256 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-09 

  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté  
§ 8 

Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 
 

Årsredovisning för Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
(SÖSK) 2020 

SÖSK beslutar 
SÖSK tar del av årsredovisningen för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
SÖSK redovisar ett nettounderskott på 0,3 mkr. Underskottet beror på ändring av 
redovisningsprincip av EU-projektet Baltic Sea Food. Projektbidraget betalas ut i efterskott 
och har redovisningsmässigt hanterats genom periodisering så att slutresultatet redovisas 
efter projektets avslut. Det innebär att en medfinansieringsskuld har upparbetats sedan 
projektstart 2017 eftersom moderprojektet Culinary Heritage Europa inte har kunnat matcha 
skulden med ett motsvarande överskott. I bokslut 2020 resultatförs projektens över- och 
underskott i Ystads kommuns redovisning. 
 
Övriga verksamheters resultat är i nivå med budget.  
 
Vid årsskiftet 2020/2021 övertar den ideella föreningen Regional Matkultur Skåne över 
projektet Regional Matkultur. 
 
Under verksamhetsåret flyttades SÖSK:s redovisning in i Ystads kommun, i stället för att 
som tidigare redovisas som en separat enhet. I samband med det återbetalas SÖSK:s egna 
kapital till medlemskommunerna. Kommittén beslutade även om hur över- och underskott 
inom SÖSK ska disponeras framöver. Överskott återförs till medlemskommunerna och 
underskott ansvarar Ystad för  
om inte annat överenskommits.  
 
Verksamhetsplanen för SÖSK kommer att utvecklas vidare med nya aktiviteter kopplade till 
målen. Samverkan kommer att krävas för att stärka sydöstra Skånes möjligheter vad gäller 
bland annat infrastruktursatsningar, näringslivsfrågor och kompetensutveckling. 
Kommungemensamma lösningar kommer också att bli alltmer viktiga för att klara 
välfärdsuppdraget.  

Beslutsunderlag 
SÖSK årsredovisning 2020 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
  

Sammanträdesdatum 
2021-03-09 

  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté  
§ 8 

Dnr 2021/1 

Justerares signatur  

 

Förslag till beslut 
SÖSK tar del av årsredovisningen för 2020. 

Föredragande 
T.f. kommundirektör i Ystads kommun Roger Larsson och ekonom i Ystads kommun 
Daniel Hirvonen. 
 
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 106 Dnr KS 2019/202

Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté (SÖSK)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Jäv
Per-Martin Svensson (M) och Sara Anheden (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut i detta ärende.

Ärendebeskrivning
Sydöstra Skånes samarbetskommitté har översänt årsredovisning för 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 113/2020, handlingsid: Ks 2020.2595.
Årsredovisning 2019 - Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, handlingsid: Ks 
2020.2137.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 113/2020:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt att bevilja 
kommitténs ledamöter ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.
_________

Beslutet skickas till:
Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK)
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Österlens Kommunala 
Renhållnings AB

Avrapportering 
räkenskapsåret 2020

15  mars 2021
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Vi bifogar vår rapport angående vår revision av räkenskapsåret                    
2020-01-01 – 2020-12-31.

Syftet är att ge er en bättre bild av revisionen och de iakttagelser och 
diskussionspunkter som vi har haft under arbetets gång samt ge förslag på 
utvecklingsområden. 

Med vänliga hälsningar

Ann, Sara och och Flora med team

Ann Rickard Nilsson
Partner
Email: ann.rickard@pwc.com
Telefon: +46 (0) 10 - 212 97 27

Sara Rejnefelt
Senior Associate
Email: sara.rejnefelt@pwc.com
Telefon: +46 (0) 10 - 212 24 13

Flora Morina
Associate
Email: flora.morina@pwc.com
Telefon: +46 (0) 72  - 980 90  20

Österlens Kommunala Renhållnings AB
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Vad ni 
hittar 
inuti...

Bilagor

Resultatanalys
Balansanalys 1 Vår inriktning 

och iakttagelser 
i revisionen 2
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Resultatanalys
Balansanalys1
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Resultatanalys

Försäljningen ökar i huvudsak 
med anledning av taxehöjningar 
och avgifter för slamtömning

Personalkostnader ökar med nytt 
avtal med Sysav för helåret, 
löneökning enligt avtal och ligger i 
linje med budget. 

Transportkostnader minskar med 
lägre resekostnader och övriga 
omkostnader med något lägre IT 
kostnader för året.

5
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Balansanalys

6

Inventarier minskar med årets 
avskrivningar.

Kundfordringarna ökar med ökad 
omsättning. 

Periodiseringsfonder minskar med 
årets upplösning för att täcka 
förlust. 

Leverantörsskulderna har ökat mot 
fg år, då en större faktura från 
Urbaser anlänt i december. Vidare 
har någon faktura som fg år kom 
senare och hanterades som 
upplupen kostnad i år kommit in 
före årsskiftet. 
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Vår inriktning 
och iakttagelser 
i revisionen2
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Sammanfattning och slutsats

8

Vi har slutfört vår granskning av årsredovisningen samt styrelsens och VD:s förvaltning.

Kvarstår - eventuella risker och osäkerhetsmoment baserat på händelser efter 
räkenskapsårets utgång. 

Vår revision är en kontinuerlig process som pågår under hela året och där vi har en löpande dialog med 
ledningen. De viktigaste delarna i vår revision är;

-  Planering 

-  Förvaltningsrevision inklusive granskning av intern kontroll

-  Bokslutsgranskning inklusive deltagande på årsstämma 

Sammanfattningsvis har vi inte identifierat några väsentliga noteringar i vår granskning 
och vi planerar att utfärda en revisionsberättelse utan anmärkning.

I vår revision har vi identifierat ett antal områden som vi bedömer är av intresse för styrelsen, vilka vi 
har sammanfattat i vår presentation. 
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Risker Fokusområden Väsentlighet

Revisionens inriktning och fokus

9

Vårt uppdrag består av att avge en revisionsberättelse och att kontrollera den finansiella 
informationen. I revisionsuppdraget ingår även att granska styrelsens och VDs förvaltning 
av bolaget, vilket sker genom vår förvaltningsrevision

Vi har identifierat följande områden 
med förhöjd risk inom er 
verksamhet:

• Intäkter kundfordringar samt 
rutiner kring försäljning

Ingen förändring i vår bedömning
av övriga riskområden har gjorts 
sedan vår revisionsplan.

Vi planerar och genomför revisionen 
för att undvika väsentliga fel i 
årsredovisningen, vilket baseras på 
vårt professionella omdöme och vår 
kännedom om er verksamhet. 

Revisionens syfte
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Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll

10

Intern kontroll
Vår bedömning är att bolagets interna kontroll med hänsyn till bolagets 
verksamhet och storlek är tillräckligt god.  Det föreligger god ordning och 
reda och väl dokumenterade underlag.
Vi har inga väsentliga iakttagelser avseende den interna kontrollen.

and control.

Otillförlitlig Informell Standardiserad Övervakande Optimerad
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Inköpsrutin Vi har granskat bolagets inköpsrutin 
genom intervjuer med berörd 
personal samt stickprovsvis 
avstämning av attester enligt 
gällande attestordning.

Under året har införts betalning två i 
förening, i enlighet med gällande 
attestordning.

Vår bedömning är att bolagets 
inköpsrutin fungerar 
tillfredsställande. 

Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll

Område Utförd granskning Vår kommentar

Intäktsrutin Vi har granskat bolagets 
intäktsrutin genom intervjuer med 
berörd personal. Syftet med 
granskningen är att säkerställa att 
de intäkter som bokförts i bolaget är 
upptagna till rätt belopp och i rätt 
tid.

Granskningen har inte föranlett 
några noteringar och vår bedömning 
är att bolagets intäktsrutin fungerar 
tillfredsställande. 

11
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Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll

Område Utförd granskning Vår kommentar

Skatter och avgifter Vi har granskat bolagens skatter och 
avgifter enligt ABL* 9 kap 34 §. 
Granskningen har inriktats på att 
skatter och avgifter betalats i rätt tid 
och med rätt belopp samt att 
bolaget anmält sig för registrering 
enligt skattebetalningslagens 3 kap 
2 §. 

Vi har noterat enstaka sena 
inbetalningar med fåtal dagar. Vår 
bedömning är att bolagets rutiner 
avseende detta område är 
tillfredsställande.

12
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Noteringar från revisionen
Förvaltning och intern kontroll

Område Utförd granskning Vår kommentar

13

Löpande bokföring Vi har  granskat att bolagens bokföring 
uppfyller bokföringslagens krav, att 
bokföringen presenteras i 
registreringsordning (grundbokföring) och i 
systematisk ordning (huvudbokföring). 
Vidare har vi granskat att räkenskaperna är 
á-jourförda och att väsentliga poster 
regelbundet stäms av mot sidoordnad 
redovisning (ex reskontror). Vi har även 
kontrollerat att bokföringslagens krav på 
verifikation är uppfyllda samt att bolaget har 
upprättat beskrivningar över 
bokföringssystemets organisation och 
uppbyggnad (systemdokumentation) samt 
beskrivning över genomförda bearbetningar 
inom systemet (behandlingshistorik).
Granskningen har utförts genom intervjuer 
med berörd personal samt 
stickprovskontroll av bolagets verifikationer.

Granskningen har inte föranlett 
några noteringar och vår bedömning 
är att bolagens rutin avseende detta 
område är tillfredsställande.
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Noteringar från revisionen
Bokslut - inklusive uppföljningspunkter från föregående år

Område Utförd granskning Vår kommentar

Kundfordringar Vi har noterat att generell reserv för 
osäkra kundfordringar tillämpas.

Vi har noterat att det föreligger 
outnyttjade kreditnotor  i 
kundreskontran.

Vi rekommenderar bolaget att öppet 
yrka avdrag för den generella 
reserven av osäkra kundfordringar 
med motivering att individuell 
prövning inte är hanterbart på grund 
av mängden fakturor, varje faktura 
utgör ett mindre belopp och att 
lagstiftningen inte tillåter utebliven 
hämtning av hushållsavfall vid 
utebliven betalning.

Kreditposter har i likhet med fg år 
bokats om till förskott från kund, 98 
tkr (avseende kreditnotor som 
kommer att nyttjas till nästa 
fakturering) samt övriga skulder, 335 
tkr (poster > 4 år samt avflyttade 
kunder). Kvarstående belopp 
redovisas som skuld i enlighet med 
en försiktig hantering. 
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Bilagor

1. Ordförklaring
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Bilaga 1: Ordförklaring

16

Ord Förklaring

Risk Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara 
särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena varierar beroende på bolagets bransch, storlek 
och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till stor del 
poster som företagsledningen kan påverka.

Väsentlighet Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
bolaget, hade påverkat dennes bedömning av bolaget. Detta kan inkludera kvalitativa som 
kvantitativa fel och varierar mellan olika bolag och verksamheter. 

Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så 
medför felet inte någon anmärkning i revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet 
att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning. 

Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från 
standardutformningen.  I vår revision av styrelsens och VD:s förvaltning 
(”förvaltningsrevision”) granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot 
bolaget kan föranleda skadeståndsskyldighet från VD eller någon av styrelsens ledamöter. I 
förvaltningsrevisionen granskar vi även bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna 
kontrollen i bolaget och övrig efterlevnad av aktiebolagslag och annan tillämplig lag.

ABL Aktiebolagslagen, denna lag innehåller bestämmelser om aktiebolag.

Kontrollbalansräkning Kontrollbalansräkning är en balansräkning som styrelsen skall upprätta i vissa föreskrivna fall.
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pwc.se

Tack!

Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt revisionsuppdrag. Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra 
fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB inte 
något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten 
används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2019 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Alla rättigheter förbehålls. I detta dokument avser ”PwC” PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som är medlemsföretag i 
PricewaterhouseCoopers International Limited, där vart och ett av medlemsföretagen är en separat juridisk enhet.
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Lekmannarevisorers granskningsrapport 
Enligt 10 kap 3 § aktiebolagslagen 
 
 
 
 
 
 
 
GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2020 
 
 
 
Till årsstämman i Österlens Kommunala Renhållnings AB (org nr 556177-3838) 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020. 
 
Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad 
försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår 
granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller 
sig inom de ramar bolagsordningen anger. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig 
grund för uttalandet nedan. 
 
Vi har vid vår granskning inte funnit något annat än att bolagets verksamhet har skötts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets 
interna kontroll varit tillräcklig. Vi bedömer att verksamheten bedrivits inom de ramar 
som bolagets ägare har fastställt. 
 
Enligt vår bedömning föreligger inte någon anledning till anmärkning mot styrelsens 
ledamöter. 
 
 
Tomelilla respektive Simrishamn den dag som framgår av min elektroniska underskrift 
 
 
 
 
 
Ulla-Christina Lindberg   Steen Stavnshøj 
Lekmannarevisor    Lekmannarevisor 
 
 
Av kommunfullmäktige i Tomelilla respektive Simrishamn kommun utsedda lekmannarevisorer. 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Ulla-Christina LindbergLekmannarevisor: Steen Stavnshøj
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Ulla-Christina Lindberg
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Signed by: STEEN STAVNSHÖJ
Date: 2021-03-15 10:49:36
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 101 Dnr KS 2020/108

Årsredovisning 2019 - Österlens Kommunala 
Renhållnings AB (ÖKRAB)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att bevilja 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2019.

Jäv
Margith Svensson (M) och Kristin Skoog (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlens kommunala renhållnings AB har avlämnat 
årsredovisning för 2019. Årets resultat uppgår till 0 kr.

Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att 
ägarkommunernas fullmäktige fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen samt beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 83/2020, handlingsid: Ks 2020.2117.
Årsredovisning 2019 - Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB), 
handlingsid: Ks 2020.1779.
Revisionsberättelse 2019 ÖKRAB, handlingsid: Ks 2020.2049.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport årsredovisning 2019 ÖKRAB, 
handlingsid: Ks 2020.1780.
Kommunfullmäktige § 66/2019, handlingsid: Ks 2019.2137.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

§ 101 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 83/2020:
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunens ombud vid bolagsstämman i 
uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.  

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.
_________

Beslutet skickas till:
Bolagsstämmoombud Per-Martin Svensson (M)
Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)
Simrishamns kommun
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Årsredovisning för 

Österlenhem AB 
556056-3792  
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2020-01-01 - 2020-12-31 
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Förvaltningsberättelse 1-4 
Resultaträkning 5 
Balansräkning 6-7 
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Österlenhem AB 1(14) 

556056-3792 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Österlenhem AB, 556056-3792 får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Allmänt om verksamheten 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller 
tomträtter i syfte att där uppföra och förvalta eller sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter 
och kollektiva anordningar liksom uppförande av småhus till försäljning. Bolaget får även uppföra eller 
förvärva och förvalta offentliga kommunala byggnader. Bolaget får dessutom förvalta andra 
kommunala bolag när förvaltning innebär administration, fastighetesförvaltning eller liknande. Bolaget 
har sitt säte i Tomelilla kommun, Skåne län. 

Väsentliga händelser under året 
För Österlenhem är det viktigt att bedriva en verksamhet som är långsiktig, hållbar och främjar 
utvecklingen av Tomelilla kommun. Detta gör vi genom att erbjuda ett brett utbud av bostäder med god 
kvalitet och servicenivå. I samarbete med kommunen och andra aktörer samt i olika projekt arbetar vi 
för att främja gemenskap och öka tryggheten. Ett arbete som inte varit helt enkelt under 2020 på grund 
av rådande pandemi, Covid 19. Arbetet inne i våra bostäder avstannade på våren på grund av 
spridningsrisken och endast akuta reparationer genomfördes. Spritning och extra noggrann städning 
infördes. Information om pandennin samt att hålla avstånd spreds. Kontoret stängdes för besök. Då 
pandemin visade sig bli långvarig fick strategin ändras då det blev ohållbart att inte åtgärda inkomna 
felanmälningar.  Pä  sensommaren påbörjade vi reparationer i lägenheterna igen och vi ber hyresgästen 
gå ut eller in i annat rum för att hålla behörigt avstånd. För att minimera risken med spridning inom 
personalstyrkan har de som kan utföra sina arbetsuppgifter hemifrån ombetts att göra så. Att arbeta 
hemifrån har blivit det nya normala under 2020. Bolaget fick också i uppdrag att hjälpa Tomelilla 
kommun med att ordna Coronasäkra mötesplatser inom omsorgen. 

Även om 2020 varit annorlunda finns det en verksamhet i grunden som inte kan avstanna och 
planerna för byggnation har fortsatt. Ombyggnad av kvarteret Lansen med påbyggnad av en våning 
har upphandlats. Skanska Direkt AB som vann upphandlingen har planerat och projekterat under 
hösten och vintern och rivning påbörjas under 2021. Österlenhems önskemål att fastigheten ska ha låg 
energiförbrukning och klara energikraven för att kunna söka stöd för hyresbostäder har medfört att en 
hel del förändringar behövts göras i projektet. Då fasaden ska hanteras varsamt enligt bygglovet måste 
andra förändringar göras för att klara energikravet. Fönster med lägre U-värden används, annan 
taktäckning krävs, luft/vattenburen värmepump och solceller är några av de förändringar som måste 
till. Bidrag har sökts för fjorton av de tjugotre lägenheterna som byggs. Där det tidigare funnits 
lägenheter kan detta stöd inte sökas så här har i stället bidrag för ökad tillgänglighet sökts. Även 
solcellsbidrag kommer att sökas. 

Under året har bygget av sju lägenheter i Smedstorp löpt som på räls. Det är bolagets egna framtagna 
koncepthus som byggs av Knut Edstrands byggnads AB. Det är välplanerade lägenheter med god 
planlösning och hög materialstandard som blir inflyttningsklara 1 juni 2021. Annonsering och uthyrning 
påbörjas i början av 2021. 
Nästa projekt som är på gång är Brösarp 11:16. En tomt på cirka tolvtusen kvadratmeter som bolaget 
tecknat kontrakt med Tomelilla kommun för att köpa. Köpet går igenom under förutsättning att bygglov 
söks inom viss tid. Planeringen är i full gång och tanken är att det är bolagets koncepthus som ska 
användas. Både SPF seniorerna Gullvivan i Brösarp och Brösarps byagille är intresserade av planerna 
och har fått ut material och har även lämnat synpunkter och önskemål till oss. 
Planering av Hallen 4 i Tomelilla där bolaget byggt två Kombo minihus är också på gång. Här 
genomför vi en studie utifrån planbeskrivningen för att se vilka möjligheter tomten ger oss i framtida 
byggande. 

Förutom byggnation är underhåll en stor del av vårt arbete. Under året har flera olika projekt pågått 
med allt från fönsterbyte till byte av värmeväxlare, vattenledningar med mera. I kvarteret Lodjuret som 
slutförts har hela utemiljön gjorts vid. Härliga mötesplatser att umgås på, inspirerande lekplats, gångar, 
parkeringsplatser, sopstationer, cykelförråd och garage har byggts. Men även dränering, dag- och 
spillvattenledningar och fjärrvärmekulvert har byggts eller bytts. Lite över tre miljoner kronor i bidrag 
har erhållits för att få till den härliga utemiljön. 
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Österlenhem AB 2(14) 

556056-3792 

Sista huset i kvarteret Lejonet, det blå huset, är snart färdigställt. Byte av fasad, fönster och 
fönsterdörrar, balkongfronter, ventilation och mycket mer är gjort. Förutom isolering och 
ventilationsåtervinning satsar vi även på solceller som en del av det arbete bolaget gör för att minska 
energiförbrukningen. Solcellsbidrag har sökts och beviljats. 

Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ som bolaget anslutit sig till innebär att vi arbetar vidare med att 
minska vår energianvändning och klimatavtryck. Byte och uppdateringar görs av styrsystem, äldre el 
centraler, matarkablar, ledningar, värmeväxlare och andra komponenter till nya och moderna som kan 
kopplas upp till ett Scada/Portal system. Det ger oss möjlighet att visualisera, övervaka och sköta 
fastigheternas styrsystem oavsett om vi befinner oss i undercentraler eller på kontoret. Styrsystemen 
gör så att vi kan övervaka fastigheterna, spara energi, förbättra komforten och hålla nere 
driftskostnaderna. Nya styrsystem underlättar det dagliga arbetet och gör att förvaltningen kan arbeta 
smartare och effektivare. Det är också ett led i bolagets digitaliseringsresa som styrelsen beslutat om. 

I bolagets miljöarbete var tanken att klimatsmart boende skulle ta form. Tillsammans med 
Ystadbostäder, Simrishamnsbostäder och Sveriges Allmännytta skulle anställda och hyresgäster 
engageras i arbetet för klimatsmart boende. Ett arbete som innebär att man samlas, lär, delar 
information och goda exempel samt pushar varandra i miljöarbetet. Ett arbete som fått skjutas på 
framtiden på grund av pandemin. Däremot har arbetet med att sätta ut bikupor i området påbörjats. 
Information har hållits för både personal och hyresgäster. En tävling utlystes för barnen som får vara 
med och designa bikupan. Några förslag har lämnats in och ett av förslagen kommer att användas 
som förlaga för designen. 

Under året har bolaget också börjat arbetet med att få klassat en del investeringar som gröna för att 
kunna ansöka om gröna lån. Byggnader med låg energianvändning eller byggnader där en insats 
innebär en minskad energianvändning kan klassas liksom elbilar och mycket mer. Dessa investeringar 
utgör efter godkännande hos Kommuninvest en möjlighet att erhålla grönt lån med lite lägre ränta. 

Bolaget har antagit ägarens digitaliserings strategi. Digitalt först innebär en mängd olika saker och 
möjligheter för bolaget, hyresgäster och övriga intressenter. Fiber i alla fastigheter är nyckeln till fortsati 
digitalisering. Förutom att vi kopplar upp styrsystemen kan man i många av fastigheterna idag använda 
tagg i stället för nyckel i portar och gemensamma utrymmen. Elektronisk tvättstugebokning sker på 
digitala informationstavlor i trappuppgångar där namnbyte sker från kontoret liksom på de 
uppkopplade postboxarna. Snabb information kan skickas ut på informationstavlorna och delge 
hyresgästerna att exempelvis vattnet är avstängt. Även via vår hemsida delges mycket information. 
Här registrerar man sig för att ställa sig i kö och anmäler intresse för de lägenheter man söker. Som 
hyresgäst kan man göra felanmälan via hemsidan. Idag kan man få sin hyresavi som epostfaktura och 
används  autogiro  behöver man bara se till att det finns pengar på kontot den siste så sker betalning av 
hyran automatiskt. 
Österlenhem har sedan några år gått över till att ta emot sina fakturor digitalt och numera kan vi även 
skicka fakturor digitalt. Under året har alla fastighetsskötare och målare fått tillgång till surfplattor för att 
underlätta arbetet med digitala arbetsordrar, beställningar, rapporteringar och informationssökning 
men även för styrning och övervakning av fastigheterna. 

Ekonomi 
Årets resultat slutade på 3,0 Mnkr (1,6 Mnkr). Ett betydligt bättre resultat än vad som planerats. 2020 
var det varmaste året någonsin i Europa som uppmätts tillsammans med 2016. Det har inneburit 
betydligt lägre energikostnader och mindre snöröjning och halkbekämpning. Även pandemin har 
påverkat ekonomin i positiv riktning. Under fyra månader har staten stått för bolagets 
sjuklönekostnader och även arbetsgivaravgifter har sänkts under lika lång tid. Två hyresgäster på 
lokalsidan och ungefär lika många på lägenhetssidan har hört av sig för att de inte kunnat betala hyran 
på grund av pandemin. På intäktssidan har tillval, högre försäkringsersättning än beräknat samt 
försäljning av traktor och bilar påverkat resultatet kraftigt. På kostnadssidan har förutom 
vinterväghållning värmekostnader och personalkostnader även avskrivningarna påverkat i positiv 
riktning. I bokslutet 2019 gjordes nedskrivningar runt 650 tusen kronor som innebär lägre avskrivningar 
för 2020. Bolaget fick även rätt mot Trafikverket gällande miljöbonus på elbilar vilket innebär 120 tusen 
kronor lägre investeringskostnad med lägre avskrivning som följd. På underhållssidan har kostnaderna 
ökat vilket beror på de direkta kostnaderna i de större projekten. 

Även om bolagets resultat var bättre än förväntat behöver vi arbeta mer med kostnadssidan framöver. 
Hyresförhandlingarna ger inte de resultat som behövs och gröper på sikt ur bolagets möjlighet att 
underhålla fastigheterna och bygga nytt. Därför tittar vii första hand på att effektivisera och minska 
grönyteskötsel och snöskottning. Från mars 2021 kommer grönytorna i Tomelilla att skötas av egen 
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556056-3792 

personal och de extrabeställningar som normalt brukar göras vintertid har inte gjorts. Vi tror vi kan 
ändra och förenkla grönyteskötseln en hel del. Faller det väl ut kommer även Brösarp, Smedstorp och 
Lunnarp att drivas i egen regi framöver. 

Under året har ingen nyupplåning skett men kommer att behövas i början av 2021 för fortsatt 
byggnation av lägenheter. Bolagets soliditet har ökat något från 9,6 % för 2019 till 10,3 % 2020. 
Ränteswapar är det finansiella derivatinstrument som används för att hantera ränte- och 
kapitalbindningen. Hanteringen har skett enligt den tidigare policyn. Den totala låneportföljen uppgår till 
320 Mnkr på balansdagen och volymen av ränteswapar uppgår till 280 Mnkr. Den genomsnittliga 
räntebindningstiden uppgår till 4,95 år (3,93 år) och genomsnittsräntan uppgår till 1,56 % (1,72 %). 
Realiserat resultat, borgensavgifter och dylikt ingår inte i genomsnittsräntan. 

Varje år värderas fastigheterna. En direktavkastningsmodell används för att få fram marknadsvärdet. 
Direktavkastningskravet räknas fram med riskfri realränta plus risk som utgångsläge. VD stämmer av 
direktavkastningskravet med likvärdiga bolag i närområdet. Fastigheten Lansen 14 som tomställs för 
att byggas om och byggas till får ett orimligt värde i modellen och har därför värderats till sitt låga 
bokförda värde. 

Intern kontroll är något bolaget arbetar med och genomför. Varje år sätt även specifika kontrollmål 
som ska granskas extra. Årets kontrollmål har varit upphandling och avtalstrohet samt 
sidouppdrag/bisyssla. Det har inte framkommit något som ger anledning att tro att det finns risk för 
allvarliga fel med stora konsekvenser utifrån de rutiner och processer som bedömts. Det har inte 
framkommit att det finns några allvarliga fel eller brister. Genomgång har skett löpande av VD samt av 
ordförande och vice ordförande enligt de rutiner och processer som finns. 

I bolagsordningen anges det kommunala ändamålet bolaget har att följa. Österlenhem ska främja 
bostads-, lokal- och institutionsförsörjningen i Tomelilla kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Bolaget ska även i största möjliga mån medverka till optimering av 
kommunkoncernens fastighetsförvaltning i det fall detta inte är till men för bolaget. Genom byggnation 
och underhåll av fastigheter och en framförhållning i införskaffande av byggbar mark, arbetar bolaget 
långsiktigt för att uppfylla ändamålet. Samarbete söks med kommunen inom olika områden där 
beröringspunkter finns som till exempel utbildning och trygghetsvandringar. Dialog i lokalfrågor sker 
löpande för befintliga kontrakt eller när nya behov uppstår. 

Ägarförhållande 
Österlenhem AB ägs till 100 % av Tomelilla kommun. Kommunfullmäktige utser ledamöter i bolaget. 
Den siste december hade styrelsen följande ledamöter: 

Styrelseledamöter: Styrelsesuppleanter: 
Anders Larsson Ordförande Tobias  Högborg 
Karin Arvidsson Kenth Bergström 
Helen Bladh Simon Blixt 
Bertil Fredlund Niklas Edstrand 
Kent Olofsson Thony Blomgren 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
Belopp i SEK 

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Nettoomsättning 59 571 227 58 014 884 54 690 796 53 794 447 
Resultat efter finansiella poster 3 006 792 1 600 148 -2 893 877 3 846 767 
Soliditet % 10,3 9,6 9,6 12,3 

Användning av finansiella instrument 
Företaget säkrar effekten av framtida ökningar av räntekostnader med ränteswapar. Förändringen av 
swaparnas marknadsvärde redovisas inte i resultaträkningen. 
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Totalt bundet 
kapital 

Ingående balans 5 000 000 521 831 5 521 831 

Vid årets utgång 5 000 000  521 831 5 521 831  

Balanserat Årets Totalt fritt 
Fritt eget kapital resultat Resultat eget kapital 
Ingående balans 28 551 238 1 600 148 30 151 386 
Balanseras i ny räkning 1 600 148 -1 600 148 
Årets resultat 3 039 990 3 039 990 

Vid årets utgång 30 151 386 3 039 990 33 191 376  

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 33 191 376, disponeras enligt följande: 

Belopp i SEK 
Balanseras i ny räkning 33 191 376 

Summa 33 191 376  

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande noter 

b9 6 
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Belopp i SEK Not 2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01- 
2019-12-31  

Nettoomsättning 59 571 227 58 014 884 
Övriga rörelseintäkter 1 022 080 992 602 

60 593 307 59 007 486 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -25 956 709 -26 166 676 
Övriga externa kostnader -2 503 594 -2 485 023 
Personalkostnader 2 -9 254 223 -9 482 034 
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -13 512 274 -12 939 703 

Rörelseresultat 9 366 507 7 934 050 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i intresseföretag 2 000 2 000 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 392 418 64 358 
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 754 133 -6 400 260 

Resultat efter finansiella poster 3 006 792 1 600 148 

Resultat före skatt 3 006 792 1 600 148 

Skatt på årets resultat 10 33 198 

Årets resultat 3 039 990 1 600 148 

297



Österlenhem AB 
556056-3792 

Balansräkning 

6(14)  

Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 3 328 221 779 325 987 260 
Inventarier, verktyg och installationer 4 7 736 424 6 342 256 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 5 25 301 372 2 802 064 

361 259 575 335 131 580 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 40 000 40 000 
Andra långfristiga fordringar 7 81 526 98 301 

121 526 138 301 

Summa anläggningstillgångar 361 381 101 335 269 881 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Råvaror och förnödenheter 447 709 378 333 

447 709 378 333  

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 394 333 336 947 
Övriga fordringar 919 864 728 866 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 323 798 930 324 

2 637 995 1 996 137 

Kassa och bank 8 10 031 970 34 415 298 

Summa omsättningstillgångar 13 117 674 36 789 768 

SUMMA TILLGÅNGAR 374 498 775 372 059 649 
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Balansräkning 
Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 5 000 000 5 000 000 
Reservfond 521 831 521 831 

5 521 831 5 521 831 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 30 151 386 28 551 238 
Årets resultat 3 039 990 1 600 148 

33 191 376 30 151 386 

Summa eget kapital 38 713 207 35 673 217 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 9 320 000 000 320 000 000 
Övriga långfristiga skulder 11 1 093 121 1 449 360 

321 093 121 321 449 360 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 5 050 240 6 130 160 
Skatteskulder 10 41 041 10 781 
Övriga kortfristiga skulder 11 1 230 507 2 056 122 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 370 659 6 740 009 

14 692 447 14 937 072 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 374 498 775 372 059 649 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i svenska kronor, SEK, om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Österlenhem ABs årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Finansiella instrument 
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändring av marknadsräntor. Dessa 
risker/möjligheter hanteras genom finansiella derivatinstrument s.k. ränteswapar. Så kallad 
Säkringsredovisning tillämpas avseende derivat vilket innebär att värdeförändringar i derivatavtal inte 
redovisas över resultaträkningen. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. Erhållna bidrag minskar anskaffningsvärdet. 

Avskrivningsprinciper för Materiella anläggningstillgångar 
Fastigheternas ursprungliga anskaffningsvärde har delats upp på komponenter. Avskrivningstakten 
har bestämts utifrån komponenternas ekonomiska livslängd. Även de ackumulerade avskrivningarna 
har delats upp per komponent. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventueltt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde 
aktiveras. Från 2020 får tillkommande poster under restpost en avskrivningstid på 30 år. 
Inventarier, verktyg och installationer skrivs av på 5-20 år. Markanläggningar skrivs av på 20 år. 
Nyttjandeperioden för mark och konst är obegränsad och skrivs därför inte av. Följande 
avskrivningstider tillämpas på respektive komponent: 

Benämning Bostäder och 
bostäder med lokaler 

Vård- och gruppbostäder, 
förskolefastigheter 

Stomme och grund 100 50-75 
Värme och sanitet 50 35 
El 40 35 
Inre ytskikt och vitvaror 15 15 
Fasad 50 40 
Fönster 50 40 
Köksinredning 30 15 
Yttertak 40 40 
Ventilation 30 35 
Transport 25 20 
Styr och övervakning 15 15 
Restpost 30 - 50 30 
Fiber 15 15 

Pågående nyanläggningar 
Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som tillgång. 
Projekt som inte fullföljs kostnadsförs direkt då detta fastställts. 
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Värdering av fastigheter 
Bolagets fastigheter värderas varje år. Fastigheterna har värderats utifrån ett direktavkastningskrav på 
mellan 4,5 - 7,5 %. För lägenheter har avkastningskrav om 5,5 % använts utom för nyproducerade 
lägenheter där 4,5 % används. För fastigheter med lägenheter och lokaler har avkastningskrav om 6,5 
% använts. För vård- och gruppbostäder och förskolefastighet har avkastningskrav på 7,5 % använts. 
Marknadsvärdet på bolagets fastigheter 2020-12-31 värderas till 554 Mnkr (523 Mnkr). 

Nedskrivning av fastigheter 
Bolaget gör en årlig individuell värdering av fastigheterna baserat på direktavkastningsmetod med 
årligt fastställda direktavkastningskrav. Om marknadsvärdet understiger bokfört värde enligt modellen, 
skall värdet på fastigheten skrivas ned till marknadsvärdet enligt följande: 
• Om marknadsvärdet på en enskild fastighet ligger minst 15 % under bokfört värde och beräknas 
varaktigt ligga under marknadsvärdet (mer än 3 år), dock minst 1 Mnkr. 
• Om marknadsvärdet på en nedskriven fastighet ligger minst 10 % över bokfört värde ska 
reversering ske. 

Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

Intäkter 
Bolaget redovisar hyresintäkter för bostäder och lokaler i den period de anses tillhöra med undantag 
för kvartalshyror som periodiseras vid rapporttillfällen. 

Skatt 
Bolagets skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 20,6 Mnkr (26,0 Mnkr) vid årets 
slut. Endast 1,9 Mnkr har bokats upp för att möte de temporära skillnaderna mellan redovisat värde 
och skattemässigt värde på tillgångar i bolaget. 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
2020-01-01- 
2020-12-31 Varav män 

2019-01-01- 
2019-12-31 Varav män 

Medeltal anställda 13 8 11 7 

Totalt 13 8 11 7 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, 
inklusive pensionskostnader 

2020-01-01- 2019-01-01- 
2020-12-31 2019-12-31 

Löner och andra ersättningar: 5 772 135 4 992 516 
Sociala kostnader 2 153 115 2 663 099 
(varav pensionskostnader) 1) 471 840 851 092 

1) Av företagets pensionskostnader avser 328 827 kr (287 454 kr) företagets VD och tidigare VD 13 
584 kr (13 584 kr). 
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2019-12-31  
Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 440 822 802 378 052 660 
-Nyanskaffningar 2 832 475 25 804 591 
-Avyttringar och utrangeringar -771 508 -1 444 443 
-Omklassificeringar 11 429 491 38 409 994 

Vid årets slut 454 313 260 440 822 802 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -112423 542 -102 188 536 
-Återförda avskrivningar på avyttringar 396 751 792 933 
-Årets avskrivning -11 652 690 -11 027 939 

Vid årets slut -123 679 481 -112423 542 

Ackumulerade nedskrviningar 
-Vid årets början -2412 000 -2412 000 
-Årets nedskrivning 

Vid årets slut -2412 000 -2412 000 

Redovisat värde vid årets slut 328 221 779 325 987 260 

Varav mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 25 939 225 25 939 225 

Redovisat värde vid årets slut 25 939 225 25 939 225 

Taxeringsvärde 270 206 000 262 406 000 
varav mark 57 885 000 57 885 000 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
2020-12-31 2019-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 14 197 633 9 817 288 
Nyanskaffning 304 349 4 746 544 
-Avyttringar och utrangeringar -648 560 -366 199 
-Omklassificeringar 2 694 646 

16 548 068 14 197 633 
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -7 855 377 -6 961 322 
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 528 560 366 199 
-Årets avskrivning -1 484 827 -1 260 254 

-8811 644 -7 855 377 

Redovisat värde vid årets slut 7 736 424 6 342 256 
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Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
an  

2020-12-31 2019-12-31  
Vid årets början 2 802 064 38 984 342 
Omklassificeringar -14 124 137 -38 409 994 
Investeringar 36 623 445 2 227 716 

Redovisat värde vid årets slut 25 301 372 2 802 064 

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
2020-12-31 2019-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 40 000 40 000 

Redovisat värde vid årets slut 40 000 40 000 

Not 7 Andra långfristiga fordringar 
2020-12-31 2019-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 98 301 49 690 
-Tillkommande fordringar 81 526 98 301 
-Omklassificeringar -98 301 -49 690 

Redovisat värde vid årets slut 81 526 98 301 

Not 8 Checkräkningskredit 
2020-12-31 2019-12-31  

Beviljad kreditlimit -3 000 000 -3 000 000 
Outnyttjad del 

Utnyttjat kreditbelopp 
3 000 000 3 000 000 
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Not 9 Långfristiga skulder 
2020-12-31 2019-12-31 

Förfallotidpunkt (inkl. räntebindning), upp till 5 år 
från balansdagen 160 000 000 200 000 000 

Förfallotidpunkt (inkl. räntebindning), senare än 
5 år från balansdagen 160 000 000 120 000 000 

320 000 000 320 000 000 

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För 
att hantera dessa risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta 
sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för 
att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. 
Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy. 

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 330 Mnkr (280) varav 50 Mnkr (0) är 
forwardswapar. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 4,95 år 
(3,93) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,56% (1,72). Marknadsvärdet på 
derivatavtalen uppgår till -10,6 Mnkr (-10,4). 

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. 
Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt 
att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. 
sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. 

Så kallad Säkringsredovisning tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i 
derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation mellan 
säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och 
dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via 
rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier 
och mål för riskhanteringen. 

Långfristiga skulder, förfalloprofil 

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, Mnkr, (inklusive ränteswapar) avseende 
räntebindningen. 

2020-12-31 2019-12-31 
Inom 0-1 år 70 60 
Inom 1-2 år 50 80 
Inom 2-3 år 50 
Inom 3-4 år 10 
Inom 4-5 år 30 10 
Inom 5-6 år 20 30 
Inom 6-7 år 10 20 
Inom 7-8 år 30 10 
Inom 8-9 år 30 30 
Inom 9-10 år 70 30 

Summa 320 320 
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2 034 412 

2 034 412 

2 034 412 

-2 034 412 

-2 034 412  

-2 034 412 
2 034 412  

-2 034 412 

Redovisat Skattemässigt 
värde värde 

280 733 977 272 008 303 

Temporär 
skillnad  

8 725 674 
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Not 10 Uppskjuten skatt 

2020-12-31  
Uppskjuten 

skattefordran 
Uppskjuten 
skatteskuld Netto 

Väsentliga temporära skillnader 
Avskrivningar 
Underskottsavdrag 

Uppskjuten skattefordran/skuld 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 

1 867 294 
-1 867 294 -1 867 294 

1 867 294 

     

1 867 294 -1 867 294 

 

1 867 294 -1 867 294 

 

2019-12-31 
Väsentliga temporära skillnader 
Avskrivningar 
Underskottsavdrag 

Uppskjuten skattefordran/skuld 

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 

Temporär skillnad 

2020-12-31 
Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
till uppskjuten skatteskuld 
Avskrivningar fastighet 

2019-12-31 
Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
Avskrivningar fastighet 
till uppskjuten skatteskuld  

280 733 977  

Redovisat 
värde 

282 940 425  

272 008 303 8 725 674  

Skattemässigt Temporär 
värde skillnad 

273 433 828 9 506 597 

282 940 425 273 433 828 9 506 597  

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 20 592 386 kr (25 998 744 kr). Av dessa har 1 867 294 kr 
kvittats mot det motsvarande beloppet för temporära skillnader i planmässig avskrivning och 
skattemässiga avskrivnngar på fastigheter. 

Not 11 Statligt stöd 

  

2020-12-31 2019-12-31 
1 414 073 

1 449 360 1 849 520 
Statligt stöd 
Statligt stöd 

 

     

1 449 360 3 263 593  

Stöd enligt förordningen (2016:398) stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden har utbetalts till fullo 
med 3 012 500 kr efter att projektet i kvarteret Lodjuret avslutats. 

Enligt förordningen (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa 
bostadsområden har 1 952 000 kr i bidrag har ehållits som ska gå till sänkning av hyrorna under en 7 
års period. Utbetalning har påbörjats genom hyresrabatt från oktober månad 2019. Totalt har hyror på 
Byavägen 17-23 rabatterats med 400 160 kr för 2020. 
Energieffektiviseringsstöd om 155 770 kr, enligt samma förordning, utbetalas efter att 
energieffektiviseringen redovisast vilket beräknas ske i under 2021. 
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Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 
2020-12-31 2019-12-31 

Ställda säkerheter Inga Inga  

Even  tualförpliktelser 
Inga eventualförpliktelser finns. 

Underskrifter 

Tomelilla 2021-03-04 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021- 
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Till bolagss ämman i österlenhem Aktiebolag, org. nr 556056-.3792 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Österlenhem Aktiebolag för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Österlenhem Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Österlenhem Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 13 mars 2020 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

— skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.  

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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ra Sjöberg Einarsson 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Österlenhem 
Aktiebolag för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Österlenhem Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda  

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt, 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Karlshamn den 12 mars 2021 

KPMG AB  

Auktoriserad revisor 
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Ansvariga och datum
KPMG huvudansvarig revisor Sara Sjöberg Einarsson

Datum för färdigställande: 2021-03-10

Rapport skickad till ekonomichef: Pia Brink

Introduktion

Bakgrund
Denna rapport syftar till att sammanfatta väsentliga iakttagelser från 
vår bokslutsgranskning av räkenskaper och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2020.

Vår granskning är inriktad på att fastställa om redovisningen, med 
tillämpligt väsentlighetskriterium, ger en rättvisande bild av 
verksamheten för att kunna uttala oss om årsredovisningen och 
förvaltningen. Rapporten gör därför inte anspråk på fullständighet. 
Därutöver är vårt mål att använda den kunskap vi erhållit om bolaget 
för att bidra med konstruktiva kommentarer och rekommendationer.

Vår rapport är utformad för att inkludera rekommendationer som kan 
bidra till en förbättrad kontrollmiljö och därmed reducera risken för 
förluster eller fel. Kvaliteten på kontrollmiljön är Bolagets ansvar.

Denna rapport är endast avsedd för ledningen och styrelsen och får 
inte refereras till, helt eller delvis, utan vårt skriftliga godkännande. 
KPMG kan inte hållas ansvarigt gentemot tredje part som en följd av 
innehållet i rapporten.

Sammanfattning

Vår granskning har omfattat intern kontroll och förvaltning samt 
bokslutsgranskning. Vi har även utvärderat bolagets styrdokument, 
ekonomifunktion samt företagets kontrollmiljö.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll i sin helhet fungerar på ett 
tillfredställande sätt. 

Vi har ej identifierat några väsentliga avvikelser vid vår 
bokslutsgranskning. Ren revisionsberättelse kommer att avlämnas. 

Innehållsförteckning Sida
Introduktion 2
Övergripande resultat- och balansanalys 3
Väsentliga iakttagelser från granskningen 4
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Summary of analytical procedures
Resultaträkning Österlenhem AB 

Belopp i Tkr 2020
Förändring i 

% 2019

Nettoomsättning 59 571 2,7% 58 015

Rörelseresultat 9 367 18,1% 7 934

Finansiella poster - 6 360 0,4% - 6 334

Skatt 33 -

Årets resultat 3 040 1 600

Kommentarer resultaträkningen

Hyresintäkter för bostäder uppgår till 43,6 mkr (42,6 mkr), för omsorg 13,5 mkr (13,2 mkr) och för lokaler 1,9 mkr ( 1,7 mkr). Övriga förvaltningsintäkter uppgår till 0,6 mkr (0,5 mkr). 
Omsättningen har totalt ökat med 1,6 mkr eller 2,7% jämfört med föregående år.  Liksom föregående år har hyresbortfallet varit mycket lågt. Ökningen avser i stort hyrehöjningar om 
1,9% samt minskade hyresbortfall och lämnade rabatter. 

Rörelsereesultatet har ökat med 1,4 mkr jämfört med föregående år och rörelsekostnaderna har ökat med 0,1 mkr. Minskade kostnader får råvaror och förnödenheter (-0,2 mkr) till 
följd av en varm sommar och minskat underhåll pga covid-19, minskade kostnader för personal (-0,2 mkr) till följd av sänkta arbetsgivaravgifter pga stödåtgärder för covid-19 samt 
ökade kostnader för avskrivningar (+0,6 mkr) pga större investeringar under föregående år.

Kommentarer balansräkningen

Investeringar i byggnader och mark har skett med 14,2 mkr, främst avseende byggnation av Utemiljö Lodjuret. 

Omsättningstillgångar uppgår till 13,1 mkr, vilket är en minskning med 23,7 mkr jämfört med föregående år. Av minskningen avser 24,4 mkr minskat saldo på checkkontot. 
Minskningen kopplas till årets investeringar I materiella anläggningstillgångar

Balansräkning Österlenhem AB

Belopp i Tkr 31 Dec 2020 31 Dec 2019

Materiella anläggningstilgångar 361 260 335 131

Finansiella anläggningstilgångar 121 138

Omsättningstillgångar 3 086 2 374

Likvida medel 10 032 34 415

Totala tillgångar 374 499 372 060

Eget kapital 38 713 35 673

Långfristiga skulder 321 093 321 449

Kortfristiga skulder 14 693 14 937

Totala skulder 374 499 372 060

Övergripande resultat- och balansanalys

313



4

Document Classification: KPMG Confidential

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

Väsentliga iakttagelser från granskningen Österlenhem AB

Nr. Konto Iakttagelse och slutsats
1 Uppskjuten skattefordran Det finns en skillnad mellan bokfört- och skattemässigt värde gällande fastigheterna som ger en uppskjuten 

skatteskuld på ca 1,9 mnkr. Vidare har en uppskattning gjorts av bolaget avseende vinstgenerering för att 
möta denna skuld. Totalt uppgår det skattemässiga underskottet till 20,6 mnkr. Därav har en uppskjuten 
skattefordran beräknats med 20,6% på 4,2 mnkr avseende detta. Totalt uppgår den uppskjutna 
skattefordran till 1,9 mnkr. Uppskjuten skatte- fordran/skuld har sedan kvittats och därmed sker ingen 
uppbokning. Ingen uppbokning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdraget har gjorts på 
resterande del då bedömningen är att det är osäkert att man kommer att kunna utnyttja 
underskottsavdragen inom överskådlig framtid. 

2 Intäkter / Hyresfordringar Österlenhem AB har inte reserverat för osäkra hyresfordringar i årsbokslutet. Det finns förfallna 
kundfordringar på balansdagen uppgående till totalt 227 tkr, varav 187 tkr avser tvist med en person. 
Bolaget reserverar fordringar först när de har gått till långtidsbevakning. Vi rekommenderar bolaget att 
framöver bedöma eventuellt nedskrivningsbehov av en fordran även om den inte gått till långtidsbevakning, 
och vid behov bokföra den som en befarad kundförlust. Årets kostnad för hyres- och kundförluster uppgår 
till 35 tkr (76 tkr) och återvunna fordringar till 84 tkr (12 tkr) vilket ger en nettointäkt på -49 tkr (64 tkr).

3 Byggnader & Mark Bolaget har med utgångspunkt från den beräknade värderingen i egen excel-modell med utgångspunkt i
Datscha, bedömt att inget nedskrivningsbehov föreligger per 2020-12-31.  Bokfört värde på fastigheterna
uppgår till 329 mkr, och beräknat marknadsvärde till 554 mkr. Vår bedömning är att det inte finns
indikationer på nedskrivningsbehov per 2020-12-31. Vi vill upplysa att bolaget enligt K3 årligen skall pröva
värdet på sina tillågångar om det finns indikation som tyder på att det finns ett nedskrivningsbehov. En
sådan indikation är att den interna rapporteringen tyder på att tillgången avkastar sämre än vad som kan
antas vara en marknadsmässig avkastning. Vi rekommenderar därför bolaget att i sin 
nedskrivningsprövning utgå från den beräknade värderingen enligt Datcha och vid behov inhämta externa 
värderingar. Bolaget har en fastighet, Valhall där det beräknade marknadsvärdet uppgår till 3,1 mkr, vilket
är ca 0,5 mkr lägre än bokfört värde. 

4 Byggnader & Mark - Underhåll Det har vid granskningen framkommit att Österlenhem AB kan ha eftersatt fastighetsunderhåll. För att
stärka den interna kontrollen samt underlätta vid planering och budgetering rekommenderar vi att bolaget
dokumenterar underhållsbehovet systematiskt och upprättar en dokumenterad underhållsplan för
respektive fastighet. 
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Väsentliga iakttagelser från granskningen Österlenhem AB

Nr. Konto Iakttagelse och slutsats
5 Borgensavgift Regelverket föreskriver att det ska göras en prövning av vad som är marknadsmässigt. En för hög

borgensavgift kan innebära att ägaren tar ut en förtäckt utdelning från sitt bolag och en för låg kan anses
vara otillåtet stöd. Borgensavgiften uppgår till 960 tkr. Vi bedömer att borgensavgiften om 0,3% är
marknadsmässig, men prövning bör göras varje år. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 65 Dnr KS 2020/54

Årsredovisning 2019 - Österlenhem AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.

Jäv
Anders Larsson (C), Tina Bergström-Darrell (S), Kent Olofsson (SD) och 
Thony Blomgren (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
detta ärende.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Österlenhem AB har avgett årsredovisning för 2019. Årets 
resultat uppgår till minus 1,6 mnkr. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande 
direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 50/2020, handlingsid: Ks 2020.1558.
Årsredovisning 2019 Österlenhem med revisionsberättelse, handlingsid: Ks 
2020.1034.
Revisionens kommentarer 2019 Österlenhem AB, handlingsid: Ks 
2020.1035.
Granskningsrapport 2019 Österlenhem AB lekmannarevisorerna, 
handlingsid: Ks 2020.1588.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 65 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 50/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
_________

Beslutet skickas till:
Österlenhem AB
Bolagsstämmoombud Leif Sandberg
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Tomelilla Industriaktiebolag 1(8) 

556077-5040 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Tomelilla Industriaktiebolag, 556077-5040 får härmed avge 
årsredovisning för 2020-01-01 - 2020-12-31. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra 
ut eller utarrendera fastigheter och uppföra och förvalta byggnader för industri- och hantverksändamål 
samt utbildning. Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller 
hyra ut. Bolaget får inte driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med kommunala 
kompetensen. 
Tomelilla Industriaktiebolag, 556077-5040 har sitt säte i Tomelilla kommun, Skåne län. 

Allmänt om verksamheten 
Bolaget har inga egna anställda utan förvaltas av Österlenhem AB. De fyra fastigheter som finns 
genererar en omsättning runt 1,5 mnkr. 

Ändamålet enligt bolagsordningen är att tillhandahålla lokaler och fastigheter för industrier, 
hantverkare, kommunen med mera och ett sätt att göra det på är att tillhandahålla byggnader genom 
försäljning. Det kan i sin tur ge företag möjlighet att utveckla fastigheten och kanske skapa 
arbetstillfällen i kommunen vilket varit syftet med tidigare försäljningar. Styrelsen beslutade vid sista 
styrelsemötet 2019 att fastigheten  Balder  6 skulle läggas ut till försäljning. Annonsering genomfördes i 
början av 2020 och ett antal intressenter hörde av sig. Därefter tog  Corona  pandemin fart och intresset 
för fastigheten försvann helt. 
Ett annat sätt att uppfylla ändamålet med bolaget är tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med god 
standard. För kommunens verksamheter har dialog om lokalerna i Industribyn 2 förts. Utredning av 
behov och hur man kan tillgodose dessa samt vilken målhyra vi ska arbeta mot pågår. Bolaget 
avvaktar besked om målhyra och beslut att flytta verksamheter innan fortsatt planeringsarbete kan ta 
vid. 
När det gäller bolagets lokaler har man arbetat för att torgkiosken ska hållas öppen. Ny hyresgäst 
tillträdde under våren och visst krav har ställts på att den ska vara öppen året runt. 

Tomelilla Industriaktiebolag installerade under 2020 en robotgräsklippare på Industribyn för att minska 
manuell hantering och testa ny teknik. Styrning och kontroll av gräsklipparen sker digitalt via en 
mobilapplikation som ger en effektivare hantering och en bättre kvalitet på gräsklippningen och är i 
linje med kommunens digitala strategi som bolaget antaget. 
Bolaget har även påbörjat en installation av reservkraftverk i Industribyn för att säkerställa att 
byggnaden fungerar vid ett bortfall av el. Tanken är att verksamheterna i byggnaden inte ska påverkas 
något nämnvärt vid en sådan händelse. Pandemin har dock påverkat installationen. Hela projektet har 
försenats då leverans genom Europa blev fördröjd och driftsättning sker därför först under 2021. För 
både miljöns och arbetsmiljöns skull kommer verket att köras på EcoPar som är ett syntetiskt 
producerat drivmedel. 

Årets kontrollmål i den interna kontrollen är fortsatt upphandling och avtalstrohet. Årets kontroll ger inte 
någon anledning att tro att det finns risk för allvarliga fel med stora konsekvenser utifrån de rutiner och 
processer som bedömts. Inga allvarliga fel eller brister har framkommit. Genomgång har skett löpande 
av VD samt av ordförande och vice ordförande enligt de rutiner och processer som finns. 

-11s46r6 
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Tomelilla Industriaktiebolag 2(8) 

556077-5040 

Tomelilla Industriaktiebolag ägs till 100 % av Tomelilla kommun. Kommunfullmäktige utser ledamöter i 
bolaget. Den siste december hade styrelsen följande ledamöter: 

Styrelseledamöter Styrelsesupleanter 
Anders Larsson Ordförande Simon Blixt 
Karin Arvidsson Kenth Bergström 
Helen Bladh Tobias  Högborg 
Bertil Fredlund Niklas Edstrand 
Kent Olofsson Thony Blomgren 

Flerårsöversikt Belopp i SEK 
2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 1 514 657 1 501 695 2 157 410 4 377 315 
Resultat efter finansiella 
poster -393416 -1 040 081 -174947 3 838 936 
Soliditet, % 96 96 60 62 

Förändringar i eget kapital 

Vid årets början 
Omföring av föreg års vinst 
Arets resultat 

Vid årets slut 

Aktie- Reserv- Balanserat Arets 
kapital fond resultat vinst 

5 250 000 651 190 10 929 404 -463080 
-463 080 463 080 

-408 609 

5 250 000 651 190 10 466 324 -408609  

Resultatdisposition 
Belopp i SEK 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 
balanserat resultat 
årets resultat 

10 466 324 
-408 609  

  

Totalt 10 057 715 

balanseras i ny räkning 10 057 715 

Summa 10 057 715  

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tilläggsupplysningar. 
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Tomelilla Industriaktiebolag 
556077-5040 

Resultaträkning 

3(8) 

Belopp i SEK Not 2020-01-01- 
2020-12-31 

2019-01-01- 
2019-12-31  

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Nettoomsättning 1 514 657 1 501 695 
Övriga rörelseintäkter 2 407 3 848 

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1 517 064 1 505 543 

Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter -866 289 -1 358 649 
Handelsvaror -71 656 -99 730 
Övriga externa kostnader -303 110 -321 943 
Personalkostnader 2 -71 674 -67 588 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -620 629 -699 809 

Summa rörelsekostnader -1 933 358 -2 547 719 

Rörelseresultat -416 294 -1 042 176 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 22 878 2 095 

Summa finansiella poster 22 878 2 095 

Resultat efter finansiella poster -393416 -1 040 081  

Bokslutsdispositioner 
Förändring av periodiseringsfonder -9 252 577 000 

Summa bokslutsdispositioner -9 252 577 000 

Resultat före skatt -402 668 -463 081  

Skatter 
Skatt på årets resultat -5 941 1 

Årets resultat -408 609 -463 080 
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Tomelilla Industriaktiebolag 
556077-5040 

Balansräkning 

4(8)  

Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 3 5 182 740 5 544 939 
Inventarier, verktyg och installationer 4 36 793 14 576 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 5 358 318 

Summa materiella anläggningstillgångar 5 577 851 5 559 515 

Summa anläggningstillgångar 5 577 851 5 559 515  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 52 345 132 138 
Övriga fordringar 441 155 398 653 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35 225 22 256 
Summa kortfristiga fordringar 528 725 553 047 

Kassa och bank 
Kassa och bank 10 878 741 11 396 159 

Summa kassa och bank 10 878 741 11 396 159 

Summa omsättningstillgångar 11 407 466 11 949 206 

SUMMA TILLGÅNGAR 16 985 317 17 508 721 

322



Tomelilla Industriaktiebolag 
556077-5040 

Balansräkning 

5(8) 

Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 5 250 000 5 250 000 
Reservfond 651 190 651 190 

Summa bundet eget kapital 5 901 190 5 901 190 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 10 466 324 10 929 404 
Årets resultat -408 609 -463 080 

Summa fritt eget kapital 10 057 715 10 466 324 

Summa eget kapital 15 958 905 16 367 514  

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 525 617 516 365 

Summa obeskattade reserver 525 617 516 365 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 105 733 367 443 
Skatteskulder 126 503 17 411 
Övriga skulder 2 894 1 277 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 265 665 238 711 

Summa kortfristiga skulder 500 795 624 842 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 985 317 17 508 721 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Anläggningstillgångar År 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Byggnader 10-50 
-Markanläggning 20 
-Inventarier, verktyg och installationer 5 

Definition av nyckeltal 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 

Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (21,4 %) i förhållande till 
balansomslutningen. 

Not 2 Medelantal anställda 
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. 

Könsfördelning i företagsledningen 
2020-12-31 2019-12-31  

Andel kvinnor 
Styrelsen 40% 40 % 
Övriga ledande befattningshavare 100% 100 % 

Ni5(/) 
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Not 3 Byggnader och mark 
2020-12-31 

7(8) 

2019-12-31  
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 26 058 028 26 058 028 
-Nyanskaffningar 243 766 
Överfört från pågående arbete 

Utgårende anskaffningsvärde 26 301 794 26 058 028 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -18 979 523 -18 354 391 
Återförda avskrivningar på försäljningar respektive 
-Årets avskrivning enligt plan -605 965 -625 132 

Utgående avskrivningar -19 585 488 -18 979 523 

Ackumulerade nedskrivningar 
-Vid årets början -1 533 566 -1 533 566 
Återförda nedskrivningar på försäljning respektive 

Utgående nedskrivningar -1 533 566 -1 533 566 

Redovisat värde vid årets slut 5 182 740 5 544 939 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 
2020-12-31 2019-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 558 211 558 211 
-Nyanskaffningar 36 881 

Utgående anskaffningsvärde 595 092 558 211 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -543 635 -468 958 
Återförda avskrivningar på försäljningar respektive 
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -14 664 -74 677 

Utgående avskrivningar -558 299 -543 635 

Redovisat värde vid årets slut 36 793 14 576 

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
anläggningstillgångar 

2020-12-31 2019-12-31  
Vid årets början 124 106 
Investeringar 358 318 254 616 
Omklassificeringar -378 722 

Redovisat värde vid årets slut 358 318 

kc66i) 
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:3rEtt1s?, 
Till bolagsstämman i Tomelilla Industriaktiebolag, org. nr 556077-5040 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tomelilla Industriaktiebolag för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Tomelilla Industriaktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Tomelilla Industriaktiebolag enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 13 mars 2020 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Sjöberg Ein sson 

uktoriserad revisor 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tomelilla 
Industriaktiebolag för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Tomelilla Industriaktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda  

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Karlshamn den 12 mars 2021 

KPMG AB  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 66 Dnr KS 2020/55

Årsredovisning 2019 - Tomelilla Industri AB (TIAB)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.

Jäv
Anders Larsson (C), Tina Bergström-Darrell (S), Kent Olofsson (SD) och 
Thony Blomgren (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i 
detta ärende.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Tomelilla Industri AB har avlämnat årsredovisning för 2019. 
Årets resultat uppgår till minus 463 tkr. Av revisionsberättelsen framgår att 
revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 51/2020, handlingsid: Ks 2020.1559.
Årsredovisning 2019 TIAB med revisionsberättelse, handlingsid: Ks 
2020.1036.
Granskningsrapport 2019 TIAB lekmannarevisorerna, handlingsid: Ks 
2020.1655.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

§ 66 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 51/2020:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid bolagsstämman 
i uppdrag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponera 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bevilja styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bolaget har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
_________

Beslutet skickas till:
Tomelilla Industriaktiebolag (TIAB)
Bolagsstämmoombud Leif Sandberg

332



Sida

2
- femårsöversikt 7
- resultaträkning 8
- resultatanalys 9
- balansräkning 10
- redogörelse över förändringar i eget kapital 12
- tilläggsupplysningar 13

- revisonsberättelse 22
- granskningsrapport 26

Malmö den 12 maj 2021
 

....................................................................
Jan Åke Troedsson

Styrelseordförande

- förvaltningsberättelse

Org.nr. 516406-0294

Å R S R E D O V I S N I N G

för

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Undertecknad styrelseledamot i Kommunassurans Syd Försäkrings AB intygar dels att denna kopia av 
årsredovisningen stämmer överens med originalet samt dels att resultat- och balansräkning fastställts på 
ordinarie årsstämma den 12 maj 2021. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till disposition av 
resultatet.

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning
för räkenskapsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31
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Förvaltningsberättelse 2020

Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans Syd Försäkrings AB får härmed  avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under året varav ett tvådagars strategimöte samt 
två beslut per capsulam.

Uppgift som anges inom parantes är föregående års uppgift.

Bolagets bildande samt ägarna

Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.

Syftet med bolaget är:
- att garantera att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd,
- att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden samt
- att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.

Bolaget ägs av 69 (69) kommuner från olika delar av Sverige, med klart övervägande andel i 
Götaland. Ägarna har tillsammans satt in 72 568 kkr (72 568 kkr) i aktiekapital. Borgholms kommun 
har blivit delägare men aktiekapitalet (466 tkr) är vid årsskiftet ännu ej registrerat.

Ägarsamråd med representanter från de 69 delägarna hölls digitalt den 11 december. Bolaget 
informerade då om hittillsvarande utveckling och framtidsplaner. 

Verksamhetens omfattning

Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse (benämndes tidigare koncession) för att till 
sina ägare och deras kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper och klasser av 
skadeförsäkring.

- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e).
- Fartyg (klass 6).
- Allmän ansvarighet (klass 13).
- Annan förmögenhetsskada (klass 16).

Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även bedömas efter andra kriterier, som 
exempelvis minskad försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos ägarna.

Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 64 (58) kommuner samt 1 (2) bolag och 
kommunalförbund.  Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller deras hel- eller 
delägda bolag. Internupphandling enligt 3 kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar 
försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organisationer enbart försäkras efter att 
Kommunassurans vunnit en upphandling enligt annan upphandlingsform i LOU. Under 2020 har 63 
kommuner valt internupphandling och bolaget har totalt haft 65 försäkringskunder försäkringstagare, 
kommuner och bolag.
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Möjligheten för ägarkommunerna efter ändringen i LOU att internupphandla sin försäkring i 
Kommunassurans blev permanentad fr o m 2013. Kommunerna har fått attraktiva premieerbjudanden 
kopplat till ett premieåterbäringssystem som faller ut när kommunerna haft ett positivt skadeutfall.

De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget har återförsäkrats på den svenska och 
internationella återförsäkringsmarknaden.

Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har under året varit inriktat dels på 
informationsåtgärder gentemot kommunerna samt har det självkontrollprogram som har utvecklats i 
samarbete med vår riskkonsult fått ökad spridning börjat implementera.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång

Skadeutvecklingen har under året varit negativ, framför allt vad avser större egendomsskador. Sju 
egendomsskador där kostnaden bedöms överstiga bolagets självbehåll om 5 Mkr (den gräns där 
bolagets återförsäkrare träder in) har inträffat. Bolagets totala kostnader för egendomsskador har 
överskridit den totala gränsen om 25 Mkr som bolaget svarar för, s.k. stop-loss (den gräns som gäller 
när återförsäkrare träder in och betalar den överskjutande delen av egendomsskador). Trots 
skadeutfallet beräknas många av de kunder som har valt internupphandling och uppvisar en positiv 
skadesituation erhålla premieåterbäring. Premieåterbäringen uppgår till totalt 10,1 Mkr (7,6 Mkr).

Som alla försäkringsbolag är bolagets verksamhet volatil.  Efter relativt höga skadeutfall under åren 
2016 och 2017 och väsentligt bättre utfall under åren 2018 och 2019 har skadekostnaderna år 2020 
visat sig vara de högsta någonsin avseende egendomsskador. En väsentlig del av 
skadekostnadsökningen är dock relaterad till den stora volymökningen med högre premier under år 
2020.

Bolaget påverkades märkbart av covid-19 när den slog till och börsvärdet i slutet av mars 2020 på 
några dagar sjönk kraftigt. Trots att bolagets placeringspolicy medför att bolagets exponering mot 
aktiemarknaden är ytterst begränsad så påverkades bolaget. Huvuddelen av bolagets totala innehav 
består av värdepapper som skyddas av nominella värden som återfås vid förfallodatum såvida inga 
kredithändelser inträffar. Även dessa minskade kraftigt i värde, sett till dagsvärde. Under en kort 
period så uppgick värdetappet avseende dagsvärde till ca -55 Mkr. De nominella beloppen var vid det 
tillfället betydligt högre än det kortsiktiga värdetappet varför bolaget valde att hålla sig lugnt och 
invänta vändningen. Vändningen visade sig komma fortare än förväntat och det tillfälliga värdetappet 
var i slutet av året till stora delar återställt. Bolaget har dock i begränsad omfattning tvingats realisera 
förluster för att finansiera löpande verksamhet. 

Under året blev det klart att bolaget får ytterligare en delägare, Borgholms kommun, som från och 
med år 2021 är försäkad i bolaget.

I slutet av verksamhetsåret har det stått klart att antalet försäkrade kunder kommer att öka med två 
nya kommuner samtidigt som samtliga från 2020 stannar kvar. I paritet med detta ökar också 
omsättningen. Det är numera endast en handfull av bolagets ägarkommuner som valt att inte teckna 
sin försäkring i bolaget.

Årets resultat och skadeutfall

Årets resultat uppgår till 11 614 tkr (28 320 tkr) före dispositioner och skatt. Bolaget gör avsättning 
till säkerhetsreserven med -3 169 tkr (5 733 tkr). Efter skatt slutar resultatet på 6 565 tkr (26 722 tkr). 

Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 46 448 tkr (40 822 tkr). Skadekostnaderna för egen 
räkning uppgick till 27 269 tkr (23 735 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning ökar därmed med 
3,5 Mkr mellan åren. 

Under 2020 har bolagets finansiella placeringar sjunkit i värde med -3 033 tkr (10 573 tkr) och 
dessutom har förluster vid försäljningar realiserats med -4 139 tkr (1 727 tkr), dvs en total påverkan 
på resultatet med -7 172 tkr (12 300 tkr), detta som en konsekvens av covid-19.
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Ekonomisk ställning

Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god ekonomisk ställning. Under många år har 
betydande värden kunnat avsättas till säkerhetsreserven (obeskattade reserver) som kunnat användas 
för år som medfört större skador och sämre resultat. Både 2015 och 2016 hade bolaget negativt 
resultat och under 2017 inträffade så mycket egendomsskador att bolagets garanterade högstanivå, 
stop-loss, uppnåddes.                                                                                         
Konsolideringsgraden som består av konsolideringskapitalet (eget kapital +säkerhetsreserv-beräknad 
skatt) i förhållande till premieinkomst för egen räkning uppgår 2020 till 313 % (327 %). Under 2020 
hade bolaget så mycket skador och ett negativt finansresultat att nivån uppnåddes för stop-loss. Över 
tid har bolagets konsolideringsgrad ökat kraftigt,  från 182 % år 2009 vilket beror på fler 
delägare/mer aktiekapital och goda vinster. Främsta skälet till att konsolideringsgraden minskar under 
2020 är att premieinkomsten för egen räkning har ökat samtidigt som det endast skett marginell 
förändring av eget kapital o ch säkerhetsreserv.   

Under 2020 har bolagets återförsäkringar för egendom begränsat kostnaderna tack vare det skydd 
bolaget har genom sitt återförsäkringsprogram där flera större skador inträffat som 
återförsäkringsbolagen fått ersätta över 5 Mkr/skada men även att nivån för stop-loss (totalt över 25 
Mkr i egendomsskador) har uppnåtts. Med utgångspunkt från gjorda utbetalningar för 
egendomsskador samt reserver uppkomna under 2020 finns ersättning från återförsäkringsbolag med 
43,2 Mkr vilket är en historiskt hög ersättning för bolaget. Å andra sidan har bolaget aldrig haft så 
hög omsättning tidigare. 

Bolagets placeringsverksamhet har även under 2020 gett en god avkastning med 7,0 Mkr trots det 
låga ränteläget på marknaden. Emellertid har värderingen av bolagets tillgångar gått ned i värde under 
året. I slutet av mars 2020 då effekterna av covid-19 slog till mot hela finansmarknaden så minskade 
värdet av bolagets tillgångar med ca 25 % på endast en veckas tid. Därefter har värdet succesivt ökat 
under året och närmat sig det som fanns innan pandemins effekter visade sig på finansmarknaden. 
Den allra största delen av bolagets premier erhålls vid årsskiftet och placering i värdepapper görs 
strax därefter. Under det löpande året kan i det normala en viss utgallring göras av värdepapper när 
kapital behövs för att betala större utgiftsposter som större skador och återförsäkringspremier. Under 
våren 2020 sjönk värdet på samtliga innehav så att det var oundvikligt att under året kunna sälja 
värdepapper utan att realisera  förlust, detta trots att bolaget valde strategin att sitta lugnt med sina 
innehav och invänta den förväntade vändningen på marknaden. Vid bokslutstillfället är värdet av 
innehavet på samma nivå som de är inköpta för men att värdet sjunkit från föregående år. Den direkta 
avkastningen har under 2020 uppgått till  3,04 % (3,64 %). Tidigare år har de finansiella intäkterna 
kunnat finansiera stor del av bolagets administrativa verksamhet, det är med dagens räntenivåer inte 
längre möjligt. Även om markanden kan förändra värdet av innehavet på relativt kort tid har bolaget 
över den senaste 10-årsperioden en genomsnittlig avkastning på ca 5 Mkr/år.

Idag har bolaget en hög kapitalbas 135,6 Mkr (132,7 Mkr), att jämföras med nuvarande krav på 
solvensmarginal, 38,4 Mkr. Det är positivt med en hög kapitalbas sett till bolagets ambitioner att få 
fler försäkringstagare samt att värva fler delägare.

Risker i verksamheten

Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring för att begränsa bolagets risker. För 
egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr för enskild skada. Den totala skadekostnaden för 
egendomsskdor som ersätts av bolaget, aggregat, uppgick till 25 Mkr. För ansvarsskador var 
självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och maximerat till 5 Mkr per år vilket det varit sedan 2006. I 
ett särskilt program för Malmö stad uppgick totala risken till 1 Mkr. Sammanlagt begränsades 
bolagets totala risk till 31 Mkr (25+5+1) per år. Återförsäkring tecknades hos svenska och 
internationella återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt Lagen om offentlig upphandling, 
LOU.
 
Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapitalet har varit placerat i bank, kommun- och 
företagsobligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med bolagets placeringspolicy.

Bolagets risker finns utförligare beskrivet under "Tilläggsupplysningar".
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Verksamheten 2021

Premierna på försäkringsmarknaden generellt ökar kraftigt under år 2021, men bolaget har valt att 
även under år 2021 bibehålla samma premienivå som tidigare år. För kunder som internupphandlat 
sin försäkring enligt LOU 3 kap 11 § ligger premierna stilla, vilket är bolagets målsättning avsikten 
med den placeringstekniken. Som nämnts ovan ökar dock antalet försäkrade kommuner, vilket 
indikerar en hårdnande marknad. Att marknaden hårdnar uttrycks också av andra försäkringsföretag. 

För 2021 har Svalövs kommun återvänt som försäkringskund och har internupphandlat sin 
försäkring. Dessutom har Borgholms kommun blivit delägare och försäkrar från 2021.

De kommuner som inte har internupphandlat sin försäkring utan istället upphandlat via LOU kommer 
att erbjudas möjligheten. Från Kommunassurans sida rekommenderas ägarkommunerna att 
internupphandla, eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att bolaget erbjuder bättre 
villkor vid en internupphandling än vid en upphandling enligt annan upphandlingsform. 
Internupphandlande kommuner deltar även i bolagets premieåtebäringsprogram, vilket hittills gett 
internupphandlande kommer återbäring om totalt 48,0 Mkr. 

Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin fösäkring i bolaget idag, de får en förnyad 
kontakt med erbjudande om direktplacering.

Arbetet med att attrahera nya delägare inom upptagningsområdet kommer att fortgå, även om det är 
en relativt långsam process, så är vår ambition att årligen kunna komma till avslut med några 
kommuner.

Under 2020 har ett arbete inletts med att bereda delägarkommunerna ökade möjligheter att behålla 
mer egen risk och därmed premie i motsvarande mån. En ökad risktolerans kräver ett ökat 
ansvarstagande per kommun, vilket också medför att kommunernas möjlighet att själv behålla 
vinstmedel avseende den egna försäkringen ökar. Bolaget har i detta arbete sett närmare på den 
administrativa lösning som ett av de andra kommuncaptiven, Svenska Kommun Försäkrings AB, har. 
I detta arbete har även frågan om ökat samarbete med det andra kommuncaptivet diskuterats. 

Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete kommer att fortsätta genom 
utbildningar, seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning på området kommer att 
genomföras under 2021. Bolaget genomför numera en stor del av större möten med möjlighet till 
digitalt deltagande, t ex vad gäller seminarier, ägarsamråd och bolagsstämma.

Covid-19 har blivit ett reellt hot mot den globala tillväxten. Många länder har satt in 
stimulansåtgärder för att hindra en mer långtgående och djupare lågkonjunktur. Hopp finns att 
pandemin ska avta och kunna helt upphöra när vaccinationen av befolkningen har genomförts. Denna 
tidsplan har tvingats flyttas fram allt eftersom då tillgången på vaccin är begränsad. Nya mutationer 
av viruset kan förändra förutsättningarna på nytt och förlänga begränsningar i samhället där sektorer 
kan slås ut, arbetslösheten tilltaga och konjunkturen påverkas negativt. Även om det gått ett år med 
covid-19 och många åtgärder vidtagit så är fortfarande osäkerheten stor.  

På återförsäkringsmarknaden har priserna stigit kraftigt som följd av covid-19. Bolagen generellt tar 
tillfället att höja sina premier. Dessutom spelar bolagets dåliga skaderesultat roll för förhandlingen av 
2021 års återförsäkringspremier som höjdes med totalt ca 30 %.
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Medarbetare och ersättning

Bolaget har fyra anställda, varav två kvinnor (senior underwriter och administratör) samt två män 
(VD och ekonomichef/vice VD). 

Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Nuvarande VD:s lön avseende 
2020 avtalades i samband med anställningsprocessen.

Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda. 

Disposition av resultat

Förslag till disposition av bolagets resultat                                                                       2020

Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)

Från tidigare år balanserat                                                                                               34 665 351
Överkursfond                                                                                                             4 711 575
Årets resultat                                                                                                                   6 565 062
Summa                                                                                                                         45 941 988

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:

att     i ny räkning balanseras 45 941 988 kr.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Femårsöversikt (kr)

Resultatet
2020 2019 2018 2017 2016

Premieinkomst för egen räkning, (f e r) 45 435 641 40 754 132 40 079 411 30 208 977 30 593 792
Premieintäkt f e r 46 448 419 40 822 404 39 843 887 30 094 100 29 509 035
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -23 379 3 552 898 -1 086 455 1 727 429 623 299
Försäkringsersättningar (skadeers) f e r -27 269 306 -23 734 806 -13 593 361 -26 073 292 -32 454 703
Driftkostnader f e r -9 451 169 -9 015 950 -9 011 218 -7 926 283 -6 946 835
Övriga intäkter/kostnader 1 432 269 0 0 0 0
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 11 136 834 11 624 546 16 152 853 -2 178 046 -9 269 204

Finansrörelsens resultat -148 146 19 724 194 -3 829 633 4 923 304 2 456 346
Övriga intäkter/kostnader 625 000 525 000 500 000 500 000 500 000
Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv -3 168 576 5 733 341 -6 862 364 0 6 500 000
Skatt -1 880 050 -7 331 850 -1 605 930 -640 500 0
Årets resultat 6 565 062 30 275 231 4 354 926 2 604 758 187 142

Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar 198 770 057 183 439 803 171 468 486 165 290 225 149 527 120
Försäkringstekniska avsättningar f e r -35 210 094 -34 445 029 -48 762 314 -59 894 189 -46 953 229
Konsolideringskapital *1) 142 153 674 133 417 627 111 081 773 96 791 991 90 785 400
Konsolideringsgrad 313% 327% 277% 320% 297%
Primärkapital 124 174 054 134 244 855 124 580 693 94 998 939 70 543 883
Minimikapitalkrav 39 418 320 38 807 727 36 654 050 36 043 550 36 500 500
Solvenskapitalkrav 43 181 320 34 193 725 42 407 245 57 743 556 36 922 988
Solvenskvot 288% 402% 297% 165% 188%

Nyckeltal
Skadeprocent 58,7% 58,1% 34,1% 86,6% 110,0%
Driftkostnadsprocent 20,3% 22,1% 22,6% 26,3% 23,5%
Totalkostnadsprocent 79,1% 80,2% 56,7% 113,0% 133,5%

Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor 3,04% 3,64% 3,07% 3,46% 1,53%
Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o -0,07% 9,40% -2,35% 3,46% 1,75%
orealiserad vinst

*1) Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver.

Definitioner

Premieintäkt  är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2020.

Konsolideringsgrad  är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.

Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.

Driftkostnadsprocent  är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.

Totalkostnadsprocent  är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.

Direktavkastning  är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.

För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av utbetalda försäkringsersättningar 

Premieinkomst  är den totala premien som inbetalats under 2020. Den kan också till delar avse 2021. I premieinkomst för egen räkning (f e r) har avdrag skett med 
kostnad för återförsäkring.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

R E S U L T A T R Ä K N I N G

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2020 2019

Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Premieinkomst 1 76 852 132 61 938 225
Premier för avgiven återförsäkring -31 416 490 -21 184 093
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker 1 012 778 68 272

46 448 420 40 822 404

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 -23 379 3 552 898
-23 379 3 552 898

Övriga tekniska intäkter
Diverse intäkter 1 432 269 0

1 432 269 0

Utbetalda försäkringsersättningar 

Före avgiven återförsäkring -38 691 916 -58 811 814
Driftkostnader för skadereglering -3 587 131 -2 689 682
Återförsäkrares andel 21 955 579 23 535 479

Förändring i avsättning för oreglerade skador 

Före avgiven återförsäkring -30 317 841 37 788 617

Återförsäkrares andel 23 372 003 -23 557 406

-27 269 306 -23 734 806

Driftkostnader f e r 3 -9 451 169 -9 015 950
-9 451 169 -9 015 950

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 136 835 11 624 546

Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2020 2019

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 136 835 11 624 546
Kapitalavkastning, intäkter 4 7 048 636 7 630 629
Realiserade vinster/förluster 4 -4 139 305 1 726 970
Kapitalavkastning, kostnader -47 672 -206 150
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 23 379 -3 552 898
Orealiserade vinster/förluster -3 033 185 10 572 745
Övriga intäkter och kostnader 625 000 525 000

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 613 688 28 320 842

Bokslutsdispositioner

Förändring av säkerhetsreserv -3 168 576 5 733 341

Resultat före skatt 8 445 112 34 054 183

Skatter 5 -1 880 050 -7 331 850

Årets resultat 6 565 062 26 722 333
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

R E S U L T A T A N A L Y S  (kronor) Företag och
Not fastighet 1)

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning, (f e r) RA 1 46 448 420
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -23 379
Försäkringsersättningar f e r RA 2 -27 269 306
Övriga intäkter/kostnader 1 432 269
Driftkostnader f e r -9 451 169

11 136 835

Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto RA 3 1 508 265
Återförsäkrares andel 3 595 407

5 103 672

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 2 763 146
Avsättning för oreglerade skador -88 743 281

-85 980 135

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 56 296 333

56 296 333
1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.

NOTER TILL RESULTATANALYSEN

Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premier för avgiven återförsäkring 76 852 132
Förändring i avsättning för ej intjänad premie -31 416 490

och kvardröjande risker 1 012 778
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring 46 448 420

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring -38 691 916
Återförsäkrares andel 21 955 579
Skadereglering -3 587 131

-20 323 468
Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring
Före avgiven återförsäkring -30 317 841
Återförsäkrares andel 23 372 003

-6 945 838

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring -27 269 306

Not RA 3 Avecklingsresultat

5 103 672

Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador 
som fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre skadekostnad än 
reserven för skadan förekommer. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 198 770 057 183 439 803

198 770 057 183 439 803

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 42 046 333 13 506 335

42 046 333 13 506 335

Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 7 17 924 200 45 534 734
Fordringar avseende återförsäkring 14 250 000 8 600 000
Övriga fordringar 27 000 99 827
Skattefordringar 4 323 593 1 840 506

36 524 793 56 075 067

Andra tillgångar
Kassa och bank 57 424 281 37 373 517

57 424 281 37 373 517

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter 3 016 896 3 817 968

3 016 896 3 817 968

SUMMA TILLGÅNGAR 337 782 360 294 212 690
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31
Not

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
2020-12-31 2019-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr 72 568 000 72 568 000
Ej registrerat aktiekapital 466 391 0
Reservfond 688 688
Summa bundet eget kapital 73 035 079 72 568 688

Fritt eget kapital
Överkursfond 4 711 575 4 711 575
Balanserad vinst/förlust 34 665 351 7 943 018

Årets resultat 6 565 062 26 722 333
Summa fritt eget kapital 45 941 988 39 376 926

Summa eget kapital 118 977 067 111 945 614

Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv 29 713 599 26 545 023

29 713 599 26 545 023

Försäkringstekniska avsättningar före 
avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 8 2 763 146 3 775 924
Oreglerade skador 9 88 743 281 52 775 440

91 506 427 56 551 364

Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter 0 0
SkulderSkulder avseende direkt försäkring 0 0
Skulder avseende återförsäkring 0 0
Övriga skulder 10 19 926 573 12 959 613
Skatteskuld 7 528 355 7 355 675

27 454 928 20 315 288
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 70 130 339 78 855 401
70 130 339 78 855 401

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 337 782 360 294 212 690
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Redogörelse över förändringar i eget kapital

Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Summa

72 568 000 688 72 568 688

466 391 466 391
0

466 391 0 466 391

73 034 391 688 73 035 079

Överkurs-  fond
Balanserad 

vinst och 
årets resultat

Summa

4 711 575 34 665 351 39 376 926
6 565 062 6 565 062

4 711 575 41 230 413 45 941 988

0 0
0 0
0 0

0 0 0

4 711 575 41 230 413 45 941 988

Bundet eget kapital

Summa transaktioner med aktieägare

Ingående balans per 2020-01-01
Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission

Årets resultat

Summa resultat

Summa transaktioner med aktieägare

Utgående balans per 2020-12-31

Fritt eget kapital

Utgående balans per 2020-12-31

Transaktion med aktieägare

Transaktion med aktieägare

Transaktioner med aktieägare

Genomförd nyemission

Ingående balans per 2020-01-01

Utdelning
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Valuta

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år.

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga 
ekonomiska fördelar väntas av användandet.  

Finansiella tillgångar och skulder                                                                                                                                                                                 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Värderingsprinciper
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt med Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd FFFS 2008:26 o 2011:28, "lagbegränsad (IFRS) International Financial Reporting Standards". Bolaget tillämpar genom FFFS 2008:26 
att IFRS är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS 
2008:26.  Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.  
Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Bolagets funktionella valuta är svenska kronor , SEK, som även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i annan valuta. I de fall bolaget 
köper värdepapper utställda i annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget inte tar någon valutarisk.

Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt värde över totalresultat. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen.

Andra finansiella skulder

Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat i förändringar i redovisningsprinciper. 
Bolaget har inte förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder. 

Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då följande krav är uppfyllda:
* tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, och

Klassificering

Bolagets principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets affärsmodell för 
förvaltningen av finansiella tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.

Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, 
transaktionskostnader direkt hänförliga till köpet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen.

Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde

* avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och ränta på det utestående                  
kapitalbeloppet.
Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaffningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa och Bank, Övriga fordringar.

Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde även enligt tidigare principer.

Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra räntebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde över resultaträkningen på grund av 
att de finansiella tillgångarna innehas i en affärsmodell där kriterier för kassaflöden inte uppfylls.

Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori.

Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Pensionskostnader

Derivatinstrument

Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på redan ingångna och 
fakturerade försäkringsavtal som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som 
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.

Premier och försäkringsersättningar

Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individuell bedömning av enskilda skadefall.

Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift till en separat juridisk enhet dit 
bolaget inte har några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder.

Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den innebär bl a att kommuner som har 
positivt skadeutfall kan få upp till 18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar aktuell periods premieinkomst för bolaget i 
resultaträkningen.

De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i enlighet med fastställda principer i bolagets försäkringstekniska riktlinjer. Bolaget har inte 
diskonterat sina skadereserver.

Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat.

Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för 
försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Premieinkomst 
redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. 
Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej intjänade premier. 

I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersättningsreserven ingår också beräkning av 
skador som har inträffat men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie.

Obeskattade reserver

Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 2015:23. Den tillämpade regeln för 
bolaget avser 0,5 X Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för oreglerade skador för egen räkning, vilket för 2020 totalt möjliggör en 
avsättning upp till 29,7 Mkr. 

Bolaget har inga derivatinstrument.

Försäkringstekniska avsättningar 
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardröjande risker  samt avsättning för oreglerade skador .

Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar för egen räkning efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats 
som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs till försäkringsrörelsens resultat utgöres av 
kapitalavkastning intäkter.

Utbetalada försäkringsersättningar

Kapital överförd från finansrörelse

Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer 
reserveringsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad 
metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken 
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.

Beräkning av verkligt värde

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar 
som kan säljas) baseras på noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade marknadskurser som används för finansiella skulder är de faktiska 
säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget handlas på en aktiv eller observerbar marknad.

Borttagande av finansiella tillgångar och skulder

Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när samtliga förmåner och risker överförts till annan part alternativt när förpliktelser fullgjorts.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Skatter

2020 2019
IBNR vid årets början, egendom 9 500 9 400
IBNR vid årets början, ansvar 8 000 8 700
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, egendom -5 400 -3 600
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, ansvar -3 200 -2 400
IBNR förändring under året, egendom 2 000 100
IBNR förändring under året, ansvar 500 -700
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, egendom -6 100 -1 800
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, ansvar 450 -800
Utgående IBNR för egen räkning 5 750 8 900

Allmänt om risker                                                                                                                                                                                                      

Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkringsgivare. Kommunassurans är 
exponerad för teckningsrisk, avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakliga riskerna 
i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och marknadsrisk.

RISKER

När skador inträffar registeras de och därefter görs en bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för respektive skada. Förutom 
reservsättning för de skador som är inträffade, gör bolaget avsättning för skador som är inträffade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not 
Reported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador som ännu inte är kända men kan ha 
inträffat.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräkningen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår vilket behandlas i huvuddrag nedan. 
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del av avsättningarna som avser 
inträffade men ej rapporterade skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets redovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgångar till verkligt värde.

Försäkringsrisk

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden.  I 2020 års årsredovisning har aktuell skattesats, 21,4 %, tillämpats.

Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas och att specificera vilka 
försäkringsbelopp och definiera vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall 
överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen återförsäkringskapacitet. Den 
återförsäkringskapacitetför avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad enskilda 
största skada) genombrott. Bolagets självbehåll och transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje tillfälle vara anpassat till bolagets solvens, 
likviditet, och tillgänglig återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän 
återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets koncession, försäkringstekniska 
riktlinjer, verksamhetsplan och övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa att detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar av 
att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument. Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkommunerna genom arbete tillsammans med 
firma P&B.

Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk  respektive reservsättningsrisk . Med teckningsrisk menas risken för förlust på grund av att otillräcklig 
premie har tagits ut av kund till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de 
försäkringstekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade med dessa skador. Olika 
skador hanteras på skilda sätt och ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan innebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från 
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera och bedömningen försvåras. 
Egendomsskador är däremot betydligt fler till antalet och har betydligt kortare regleringstider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändelser 
kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, genom skadegenomgångar av 
rapporterade skador som ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring.

Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges information om bolagets risker. 
Bolaget har även utsett ansvariga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och 
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen. 

Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker blir allt viktigare 
för ett företag och organisation. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan 
leda till skador och stora kostnader. Riskhanteringens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknippade med organisationen och dess 
verksamhet i både nutid och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och saklig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till 
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt de ersätts samt placering i 
värdepapper och hur de fördelas i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer som 
granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som interngranskare.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

2020 (kr) <2015 2016 2017 2018 2019 2020

Avsättning oreglerade skador IB 1 487 133 4 361 975 2 559 716 6 244 711 38 121 905 0 52 775 440
Förändring i avsättning med utbetald ersättning 0 0 0 -1 147 000 -18 779 698 0 -19 926 698

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -397 200 -201 140 -87 800 -671 161 -1 459 578 0 -2 816 879

Förändring i avsättning -545 979 -154 712 -350 288 -2 601 587 -8 089 803 14 242 369 2 500 000

Nya avsättningar 0 0 0 0 -258 563 56 469 980 56 211 417

Summa förändring -943 179 -355 852 -438 088 -4 419 748 -28 587 642 70 712 349 35 967 840

Avsättning oreglerade skador UB 543 954 4 006 123 2 121 628 1 824 963 9 534 263 70 712 349 88 743 280

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 0 10 131 380 979 248 10 995 707 0 22 106 335
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 -10 038 835 0 -3 467 500 0 -13 506 335

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Förändring i fordran 0 0 -92 545 104 926 -6 014 040 0 -6 001 659

Nya fordringar 0 53 697 992 53 697 992

Summa förändringar 0 0 -10 131 380 104 926 -9 481 540 53 697 992 34 189 998

 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 0 1 084 174 1 514 167 53 697 992 56 296 333
Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 10 481 971 0 10 139 679 1 333 929 21 955 579
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 -10 481 971 0 353 331 0 -10 128 640
Utbetalda försäkringsersättningar -127 000 0 0 -704 131 -23 812 742 -14 767 371 -39 411 244
Förändring i avsättning 943 179 355 852 345 543 4 524 674 13 085 287 -60 387 844 -41 133 309

Avvecklingsresultat 816 179 355 852 345 543 3 820 543 -234 445 5 103 672

2019 (kr) <2014 2015 2016 2017 2018 2019

Avsättning oreglerade skador IB 1 661 786 2 635 539 5 599 948 62 233 847 15 776 278 0 87 907 398
Förändring i avsättning med utbetald ersättning -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 787 814

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -260 775 -2 064 000 -615 500 -733 200 -2 684 226 0 -6 357 701

Förändring i avsättning -888 136 50 833 286 261 -8 696 984 -1 950 659 847 536 -10 351 149

Nya avsättningar 0 0 0 0 1 885 600 38 293 135 40 178 735

Summa förändring -1 154 226 -2 013 167 -1 393 173 -59 518 931 -9 531 567 38 293 135 -35 317 929

Avsättning oreglerade skador UB 507 560 622 372 4 206 775 2 714 916 6 244 711 38 293 135 52 589 469

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 0 -23 535 479 0 0 -23 535 479

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Förändring i fordran 0 -109 947 0 -9 309 391 974 791 0 -8 444 547

Nya fordringar 10 995 512 10 995 512

Summa förändringar 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514

 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 -100 10 131 380 979 248 10 995 512 22 106 040

Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 0 23 535 479 0 0 23 535 479
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 874 567
Utbetalda försäkringsersättningar -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 782 499
Förändring i avsättning 1 154 226 2 013 167 1 393 173 59 518 931 9 531 567 -38 293 135 35 317 929

Avvecklingsresultat 1 148 911 2 013 167 329 239 120 793 3 724 076 7 336 186

Återförsäkringsrisk

Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot större skador och därigenom undanröja kraftiga svängningar i affärsresultatet mellan åren 
samt att täcka överskjutande risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med 
återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över 
ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar respektive egendom.

För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skadehändelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, aggregat, har varit 25 Mkr. 
För ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 5 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram 
för försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 1 Mkr. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår uppgick därmed till 31 Mkr.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

2020 2019

AAA 4 013 360 7 017 830

AA+ 5 218 400

AA- 15 216 480 16 741 900

A+ 18 644 873 19 272 111

A 0 5 065 500

A- 7 249 256 50 342 369 7 354 990 55 452 331

BBB+ 4 040 200 4 022 760

BBB 44 012 933 22 933 528

BBB- 38 557 290 86 610 423 54 720 129 81 676 417
BB+ 35 030 256 25 489 324
BB 24 212 009 59 242 265 20 821 730 46 311 054
Oratade 2 575 000 2 575 000 0 0

2020 2019
År Förfallostruktur Räntebindning Förfallostruktur Räntebindning
2019
2020 3 022 110 81 343 279
2021 116 986 002 5 085 491 5 085 491
2022 24 090 903 14 043 653 35 232 437 29 975 187
2023 44 761 916 28 060 360 61 191 062 38 851 872
2024 50 380 196 16 026 632 40 200 092 17 537 813
2025 60 608 612 9 381 480 26 812 285 4 022 760
2026- 18 928 430 14 271 930 11 896 325 6 623 400
Total 198 770 057 198 770 057 183 439 802 183 439 802

- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i värdepapper utgör huvuddelen

Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och skadereserv enligt 
återförsäkringsavtalet.

Finansiella risker

Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, vilka är klassificerade enligt 
tillgängliga för försäljning, innebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser som är 
noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiella instrument värderade inom nivå 1 och 
2.

Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. 
Premien för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med 
rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och egendom.

Återförsäkring och försäkringsrisk

Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av förutbetalda premier och 
avsättningar för oreglerade skulder, utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till likvida medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika 
värdepapper med en spridning i förfall, många av papprena är också likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad.

Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget ska placera i och vid utgången av 2020 var fördelningen enligt följande:

Är den risk en motpart orsakar bolaget genom at inte uppfylla sina åtaganden. Områden där bolaget är utsatt för risk gäller:

Kreditrisk

(kr)

Valutarisk
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bolaget har inga affärer i utländsk 
valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till svenska kronor i samband med köpet.

- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar och fordringar avseende återförsäkring

När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 35,2 Mkr (34,4 Mkr), kan av dessa 
skador beräknas utfalla med 51,3 Mkr (25,1 Mkr) inom ett år och ytterligare 13,8 Mkr (9,3 Mkr) efter två år. Generellt beräknas en längre 
handläggningstid för ansvarsskador än för egendomsskador.

Likviditetsrisk
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

(tkr) Summa

198 770 198 770

78 544 78 544
57 424 57 424

135 968 198 770 334 738

(tkr) Summa

183 440 183 440

67 641 67 641
37 374 37 374

105 015 183 440 288 455

På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde i allt väsentligt överensstämma 
med bokfört värde.

Summa

31 december 2019

31 december 2020

Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar
Likvida medel

Likvida medel

Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde

Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde

Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde

Matchningsrisk

Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde

Summa

Tillgångar i balansräkningen

Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt 
följande:
* Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)

Koncentrationsrisk

Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ resultatutveckling vid ogynnsamma 
marknadsförhållanden eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms övriga koncentrationsrisker som låga främst genom den diversifiering 
som uppkommer genom bolagets placeringsinriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning vilket också innebär att risken för allt för stora 
enhandsengagemang hålls låg.

* Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt 
(dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
* Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).

Obliagationer och andra värdepapper
Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar

Tillgångar i balansräkningen

Obliagationer och andra värdepapper

Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansättning inte motsvarar skuldernas. Denna 
kan vara tillämplig i flera riskkategorier.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (belopp i tkr) 2020 2019

Not 1 Premieinkomst
Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2020.
Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2021.
Premieinkomst 86 988 69 501
Utbetald och reserverad premieåterbäring -10 135 -7 563
Summa premieinkomst 76 853 61 938

Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

verksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.

Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga
summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på -0,07 % (9,40 %).
Ingående avsättning för oreglerade skador 52 775 87 964
Utgående avsättning för oreglerade skador 88 743 52 775

141 518 140 739

Genomsnittlig avsättning för året 70 759 70 370
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året -39 201 -32 585
Summa beräkningsunderlag 31 558 37 785
Avkastning -23 3 553

Not 3
Personalkostnader 5 512 5 136
Lokalkostnader 359 349
Styrelsekostnader 451 423
Revisionsarvoden 388 406
Övriga kostnader 2 741 2 665
Avskrivningar 0 37

9 451 9 016

Personal och löner

Ersättning för revision

Styrelsearvoden

Belopp tkr
0

82
100

27
27
24
24
18
19

Lars-Erik Rönnlund, suppleant 16

Riktlinjer

Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 373 tkr.

Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Bolaget har haft 4 (4) anställda, 2 (2) män och 2 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om

Catarina Willman, ledamot 

Övriga förmåner avser tjänstebil

Ann-Christin Walméus, suppleant 
Stefan Tengberg, suppleant

Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkrings-

Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 kvinnor) samt 3 ersättare (2 män och 1 kvinna). 

totalt 1 329 tkr (1 229 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med

vVD till 651 tkr (618 tkr). Därutöver finns inga pensions förpliktelser för bolaget.

752 tkr (724 tkr). Styrelsearvoden uppgår till till 337 tkr (285 tkr). Sociala avgifter och löneskatter uppgår till
 1 188 tkr (1 229 tkr) och pensions- försäkringspremier för VD och vVD till försäkringspremier för VD och

Driftkostnader

Kjell Rosenlöf, ledamot

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. 
Ingen rörlig ersättning förekommer.

Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig

Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något 
särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.

Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig

Anders Nählstedt, ledamot 

Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den 
totala ersättningen.

Jan-Åke Troedsson, ordförande 

Irene Robertsson, ledamot 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Avgångsvederlag

Not 4 2020 2019
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm 7 001 7 424
Realiserad vinst/förlust vid försäljning -4 139 1 727
Orealiserad vinst/förlust verkligt värde -3 033 10 573

-171 19 724
Not 5

Årets skatt -1 846 -7 332

Resultat före skatt 8 445 34 054
Orealiserat resultat värdepapper - -
Underlag för beskattning 8 445 34 054
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 % -1 845 -7 288
Ej avdragsgilla kostnader -38 -44
Skatt på grund av ändrad taxering -35 -
Redovisad effektiv skatt -1 880 -7 332

Not 6 Placeringstillgångar 

Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde Nominellt Anskaffnings Verkligt 
Kommunobligationer 9 000 9 238 9 232 7 000 7 166 7 018
Företagsobligationer och räntebevis 156 106 157 212 158 830 136 747 137 082 141 051
Strukturerade produkter och fonder 31 700 32 369 30 708 34 100 34 769 35 371

196 806 198 819 198 770 177 847 179 017 183 440

Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring 2020 2019
Fakturerade ej betalda premier för 2021 17 924 45 535

Not 8 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker 2020 2019
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början 3 776 3 844
Förändring under året -1 013 -68
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut 2 763 3 776

Not 9 Avsättning för oreglerade skador
Inträffade och rapporterade skador vid årets början 52 775 69 864
Inträffade och rapporterade skador förändring under året 15 968 -34 589
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början 17 500 18 100
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året 2 500 -600
Utgående balans för oreglerade skador 88 743 52 775

Not 10 Övriga skulder
Leverantörsskulder 409 566
Övriga skulder 19 518 12 394

19 927 12 960

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
68 934 77 392

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 196 1 463
70 130 78 855

Not 12 Poster inom linjen
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder

Registerförda tillgångar
Aktier 286 8 611
Obligationer 40 173 29 354
Kassatillgångar 2 220 1 790
Övriga placeringar 1 763 1 708

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från 
företagets sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 

Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets 
sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294

Not 13 Vinstdisposition (kr)
Behandling av resultat

Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat 34 665 351
Överkursfond 4 711 575
Årets resultat 6 565 062
Att disponera 45 941 988

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:

att     i ny räkning balanseras 45 941 988 kr.

den 25 mars 2021
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Ordförande vice ordförande
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Verkställande direktör
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, org.nr 516406-0294 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kommunassurans Syd Försäkrings 
ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om 
årsredovisning i försäkringsföretag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB. 

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport 
som har överlämnats till bolagets styrelse i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna 
tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i 
förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Vår revisionsansats 

Revisionens inriktning och omfattning 

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i 
de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort 
subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med 
utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla 
revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna 
kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för 
väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter. 

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella 
rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt 
den bransch i vilken koncernen verkar. 

Väsentlighet 

Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga 
felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller misstag. De betraktas som väsentliga om 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund 
i de finansiella rapporterna. 

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella 
rapportering som helhet (se tabellen nedan). Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi 
revisionens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att 
bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet. 
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Särskilt betydelsefulla områden 
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de 
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades 
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga 
separata uttalanden om dessa områden. 

Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt 
betydelsefulla området 

Reserv för oreglerade skador 
•  Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder sina ägare skade- och 
ansvarsförsäkringar. Ledningen beskriver de risker som finns 
förknippade med försäkringsgivning på sidorna 15-16 och de 
redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs på sida 14-15. 
•  Reserven för oreglerade skador är i väsentlig utsträckning beroende 
av de bedömningar ledningen gör av de mest sannolika kostnaderna för 
att reglera skadorna. Reserven uppgår i bokslutet till 89 MSEK (53 
MSEK). 
•  Bedömning görs baserad på den information ledningen har tillgänglig 
vid bokslutet och beräkningarna baseras på bedömningar om framtida 
utfall av skadekostnad, såsom avvecklingstid och skademönster. Bolaget 
använder vedertagna aktuariella metoder för beräkningarna av 
avsättningar för oreglerade skador. Beräkningen av reserven för 
inträffade men ej inrapporterade skador görs av bolagets aktuarie. 
•  Det går inte att utesluta att annan information kan påverka de 
reserver som bokförts och graden av uppskattningar och bedömningar 
gör att vi anser att reserv för oreglerade skador utgör ett särskilt 
betydelsefullt område. 

Vi har bland annat: 
• Stämt av bokföringen mot det 

register över inträffade skador som 
bolaget upprättar och löpande 
uppdaterar 

• Inhämtat skaderapporter och 
beräkningsunderlag för bedömning 
av riktigheten i gjorda reserver och 
utmanat ledningen i de antaganden 
och bedömningar som gjorts 

• Inhämtat aktuarierapport avseende 
beräkning av reserv för inträffade 
men ej inrapporterade skador, 
samt bedömt beräkningsmetod i 
denna mot etablerad praxis 

• Inhämtat utfall i tidigare gjorda 
reserver för jämförelse mot tidigare 
reserv för bedömning av 
riktigheten i gjorda reserver 

Vår granskning har inte resulterat i några 
väsentliga anmärkningar inom detta 
områden 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kommunassurans Syd Försäkrings AB enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 4009 203 11 Malmö, utsågs till Kommunassurans Syd Försäkrings ABs 
revisor av bolagsstämman den 6 maj 2014 och har varit bolagets revisor därefter. 

Malmö den 29 mars 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
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Carl Fogelberg 
Auktoriserad revisor 
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CARL FOGELBERG

Carl Fogelberg

Partner

carl.fogelberg@pwc.com

+46 70 929 28 67

2021-03-29 15:32:57 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Till årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org.nr 516406-0294)

Granskningsrapport för 2020

Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s
(org.nr 516406-0294) verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
aktieägaravtal, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas  uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna
kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.

Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, 
Sölvesborg.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala 
befogenheter som gäller för bolaget.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning 
föreligger därmed inte.

Malmö 2021-03-29

Per Lilja, Malmö         Sylve  Qvillberg, Skurup
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

“Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.”

Serienummer: YChGx0NJOvlVUyoBA/rXAQ

Per Lilja
Lekmannarevisor

 
29-03-2021 11:42

  

Serienummer: KFvxKd865hR3LPfmQDNanQ

SYLVE QVILLBERG
Lekmannarevisor

 
29-03-2021 17:20

  

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet 
med Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

f
Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden 
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

    

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
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2021-03-29 11:42 Per Lilja har signerat dokumentet Granskningsrapport 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: YChGx0NJOvlVUyoBA/rXAQ)
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
21 september 2020

Justerandes sign

Kf § 102 Dnr KS 2020/105

Årsredovisning 2019 - Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB har avlämnat årsredovisning och 
granskningsrapport för år 2019.

Årets resultat blev 26,7 Mkr. 

Revisorerna föreslår att styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 80/2020, handlingsid: Ks 2020.2114.
Årsredovisning 2019 Kommunassurans Syd Försäkrings AB, handlingsid: 
Ks.2020.2028.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 80/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga ärendet till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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ÅRSREDOVISNING 2020
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2

Vi väljer i år att separera Årsredovisningen från Hållbarhetsredovisningen. Anledningen till detta är 
att vi ser en mycket bredare användning av Hållbarhetsrapporten genom att separera produkterna. Detta 
innebär att hållbarhetsupplysningarna finns på två ställen, dels i årsredovisningen, dels i hållbarhetsrapporten. 
Uppdelningen innebär att merparten av avsnitten rörande miljö, sociala förhållanden och personal och 
centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten återfinns i Hållbarhetsrapporten, medan 
avsnitt om företagets finansiella ställning och räkenskaper, noter, risker och upplysningar kring respekt för 
mänskliga rättigheter och motverkande av korruption samt företagets affärsmodell och policyer återfinns 
i denna årsredovisning. 
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Vi har invigt världens första automatiska storskaliga 
sorteringsanläggning för textil, vi har ökat utsorteringen 
av värdefulla metaller i vår slagg (rester efter förbränning), 
även om anläggningen ännu inte är helt intrimmad för 
maximal utbyte. Internt har vi bytt affärssystem till 
MicroSoft Dynamics365, ett arbete som nästan kan 
liknas vid att byta blodomlopp i företaget.  Att vi klarat 
detta mitt under en pandemi - på budget och i tid - är   
anmärkningsvärt och imponerande.

Återvunnen energi är även på längre sikt en naturlig 
del i en väl fungerande cirkulär ekonomi för att på 
bästa sätt ta vara på utsorterade avfallsrester, rejekt från 
återvinningsprocesser, samt på material som inte bör 
eller kan återvinnas eller återanvändas på annat sätt. 
Plast i restavfallet är den huvudsakliga källan till fossila 
koldioxidutsläpp vid energiåtervinning och är en utma-
ning för oss alla, inte minst ur perspektivet varför det 
finns så mycket plast i restavfallet som kunde tagits 
tillvara tidigare i värdekedjan. Vår absoluta ambition 
är att i samverkan med andra aktörer och med egna 
insatser, uppströms och nedströms, påtagligt minska 
våra fossila koldioxidutsläpp till år 2030. Under året har 
Sysav också ställt sig bakom Fossilfritt Sverige, färdplan 
uppvärmningsbranschen, där lösningen på plastfrågan 
har stort fokus.

Pandemin till trots, har vi i vardagen lyckats med att 
bli ännu lite bättre, effektivisera organisationen ännu 
lite till och framför allt har vi avgiftat samhället och 
återfört värdefulla resurser till kretsloppet. Dessutom 
har vi haft rekordleveranser av både fjärrvärme till 
E.ON och därmed Malmö/Burlövs fjärrvärmenät och 
el till det svenska elsystemet. Med begränsningarna 

i elnäten är det av största vikt att det finns reglerbar 
elproduktion i Elområde 4 (Malmö) och där är Sysav 
en viktig aktör.

Såväl inom EU som nationellt har det satts ambitiösa 
mål för en kretsloppsekonomi, som ska stärka Sveriges 
och Europas konkurrenskraft och minska miljöbelast-
ningen. En tydlig indikation på färdriktningen framåt 
– en resa full av utmaningar som vi endast kan klara via 
långsiktiga, förtroen¬defulla samarbeten och en ständig 
utveckling av vår verksamhet och våra resurser. Det är 
lätt att tala vackert om hållbar miljö men utan ett stort 
förtroende från samhälle, kunder och samarbetspartners, 
bra och säkra behandlingsmetoder och anläggningar, 
rätt kompetens och en stabil ekonomi som bas för en fort-
satt utveckling hamnar vi lätt i bakvattnet. Utmaningen 
är att få alla delar att samspela. 

Sysav vill på allvar medverka till en hållbar utveckling 
i regionen och vi är laddade för att bidra till en fortsatt 
framgångsrik resa, för våra ägare, för våra kunder och 
samarbetspartners och inte minst för vårt samhälle och 
vår miljö!

VD har ordet 

Peter Engström, VD och koncernchef

2020 var för många företag ett omvälvande år. Även 
om det var i mindre omfattning än för många andra 
företag påverkades även Sysavkoncernen av pandemin. 
Sammansättningen av avfallet förändrades och priserna 
på utgående material påverkades. Osäkerheten ökade. 
För många anställda ändrades arbetssättet i grunden. 
Som VD är jag därför stolt över att kunna redovisa ett 
resultat som ligger i linje med tidigare år. 

3
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Flerårsöversikt
SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Flerårsöversikt koncernen

(tkr om inte annat anges) 2020 2019 2018 2017 2016

Ur resultaträkningen
Nettoomsättning 1 064 571 1 008 462 955 645 915 111 876 399
Resultat efter finansiella poster 23 755 71 401 39 284 71 002 134 515
Skatt på årets resultat -1 595 -14 854 -7 836 -15 866 -28 952
Årets resultat 22 160 56 547 31 448 55 136 105 563

Ur balansräkningen
Anläggningstillgångar 1 500 331 1 526 365 1 574 259 1 631 618 1 723 535
Omsättningstillgångar 659 730 568 563 584 755 600 724 509 717

Summa tillgångar 2 160 061 2 094 928 2 159 014 2 232 342 2 233 252
 

Eget kapital 882 121 865 615 812 213 785 765 694 349
Långfristiga skulder och avsättningar 884 784 966 602 1 073 806 1 204 091 1 285 623
Kortfristiga skulder 393 155 262 711 272 995 242 486 253 280

Summa eget kapital och skulder 2 160 060 2 094 928 2 159 014 2 232 342 2 233 252

Balanslikviditet 1,7 2,2 2,1 2,5 2,0
Soliditet 41% 41% 38% 35% 31%

Ur kassaflödesanalysen
Kassaflöden från den löpande verksamheten 192 706 192 709 159 489 225 552 265 634
Kassaflöden från investeringsverksamheten -151 276 -133 157 -120 706 -75 832 -11 581
Kassaflöden från finansieringsverksamheten -87 665 -84 629 -85 962 -70 448 -110 320

Årets kassaflöde -46 235 -25 077 -47 179 79 272 143 733

Personal
Löner och ersättningar 161 766 154 090 145 876 136 395 127 235
Sociala kostnader 77 657 74 751 71 707 59 491 78 395

Antal årstjänster 337 333 333 330 306

Taxa
Hushållsavfall, kr/ton 680 680 680 680 680
Industriavfall, kr/ton 0 - 2 000 0 - 2 000 0 - 2 000 0 - 2000 0 - 2 000

4 FLERÅRSÖVERSIKT | SYSAV 2020  
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Sysav är ett aktiebolag bildat i syfte att fullgöra ägarkom-
munernas skyldigheter (återvinning, avfallsbehandling 
och deponering) enligt ett gemensamt samarbetsavtal 
mellan ägarna.  Sysav ägs av Burlöv, Kävlinge, Lomma, 
Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 

Till grund för Sysavs verksamhet finns konsortialavtal, 
bolagsordning, ägardirektiv, gällande lagar, förordningar 
och direktiv samt bolagets vision och övergripande mål.

BOLAGETS UPPDRAG
Sysav ska vara ett ledande återvinnings- och avfallsföretag 
i Sydsverige och medverka i utvecklingen mot en lång-
siktigt hållbar tillväxt genom att erbjuda delägarkom-
munerna miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och 
produkter inom avfalls- och återvinningsområdet. Även 
företag och andra verksamheter ska kunna erbjudas mot-
svarande tjänster i den mån det inte strider mot lagstift-
ningen. Sysavs mål är att vara Sveriges bästa samarbets-
partner för kommuner samt Europas mest efterfrågade 
aktör inom hållbar resurshantering. Bolagets affärsidé är 
att skapa värde för samhälle och kunder genom hållbar 
resurs- och avfallshantering.

ÅRSSTÄMMAN
Sysavs högsta beslutande organ är årsstämman, som ut-
görs av representanter för ägarna. Årsstämman utser 
bolagets styrelse, som ansvarar för organisation och 
förvaltning av bolagets angelägenheter. 

Årsstämman hålls en gång om året, antingen i april eller 
maj månad.

BOLAGET OCH DESS SÄTE
Bolaget har sitt säte i Malmö kommun.

STYRELSE
Bolagets styrelse består av lägst nio och högst elva leda-
möter samt lägst nio och högst tolv suppleanter. Styrelsen 
väljs på ordinarie årsstämma för tiden fram till nästa 
ordinarie årsstämma.

GEMENSAM KRETSLOPPSPLAN
Sysav och tio av ägarkommunerna har en gemensam krets-
loppsplan. Denna anger inriktningen för avfallshanteringen 

för både Sysav och de ägarkommuner som antagit denna 
kretsloppsplan. Den ligger till grund för planeringen av 
verksamheten.

VD OCH KONCERNLEDNINGSGRUPP
Sysavs vd verkställer de beslut som årsstämma och styrelse 
fattar. Vd fattar beslut om investeringar, personal, orga-
nisationens uppbyggnad, budget och annat som är av 
principiell art för Sysav enligt vd-uppdrag från styrelsen. 
Koncernledningsgruppen är ett referensforum i koncern-
övergripande strategiska frågor och vägval, med vd som 
ordförande. 

VERKSAMHETSSYSTEM
Sysav inklusive dotterbolag har sedan hösten 2009 ett lätt 
tillgängligt integrerat verksamhetsledningssystem och är 
miljöcertifierat enligt ISO 14001, kvalitetscertifierat enligt 
ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 45001. 
Sysav innehar därmed ett trippelcertifikat.

Bolagsstyrning

FÖRDELNING AV AKTIEKAPITAL INOM  
SYDSKÅNES AVFALLSAKTIEBOLAG, SYSAV 

Kommun
Andel 

%
Aktiekapital 

kronor
Antal 
aktier

Burlöv 3,50 1 154 000 1 154

Kävlinge 3,85 1 270 000 1 270

Lomma 3,50 1 154 000 1 154

Lund 15,38 5 076 000 5 076

Malmö 45,98 15 174 000 15 174

Staffanstorp 3,32 1 094 000 1 094

Svedala 3,85 1 270 000 1 270

Trelleborg 7,52 2 482 000 2 482

Vellinge 4,02 1 326 000 1 326

Ystad 2,84 936 000 936

Skurup 1,42 468 000 468

Sjöbo 1,42 468 000 468

Simrishamn 1,95 643 000 643

Tomelilla 1,47 485 000 485

Summa 100,00 33 000 000 33 000

5SYSAV 2020 | BOLAGSSTYRNING
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Sysavs 
riskhantering
Sysav är liksom andra företag utsatt för risker som kan påverka bolagets verksamhet. Arbetet 
med att identifiera, bedöma och hantera riskerna görs fortlöpande och syftar till att säkerställa 
att verksamheten löper som planerat och skapar planerat värde. Risker i verksamheten 
definieras som tänkbara händelser som medför osäkerheter för verksamheten, dess processer, 
medarbetare, planerade resultat, finansiella ställning eller osäkerheter i påverkan på omvärld, 
kunder eller andra intressenter. Sysavs riskhantering innebär att verksamheten bättre kan 
förebygga och vid behov hantera oönskade händelser. Väl hanterade risker ökar koncernens 
handlingsutrymme och kan även vändas till möjligheter för verksamheten.

SYSTEMATISK RISKHANTERING 
Sysav har under de senaste åren infört arbetet med en 
strukturerad riskhantering inom samtliga identifierade 
områden för risker i verksamheten. Riskhantering är ett 
systematiskt sätt att identifiera, analysera, följa upp och 
agera förebyggande på koncernens risker, samt mildra ef-
fekterna om oönskade händelser ändå inträffar. Riskhan-
teringsarbetet är en förutsättning för en framgångsrik 
verksamhet med intakt värdeskapande, intjäningsförmåga 
och lönsamhet. Riskhantering är därför en del av kon-
cernens strategi- och affärsplanering samt uppföljning. 
Sysav bedömer risker utifrån sannolikheten att något 
händer och de konsekvenser som uppstår om det inträffar. 
Riskhanteringen utgår från Sysavs policy för styrning 
och intern kontroll tillsammans med tillhörande riskrutin 
och den finansiella riskpolicyn. Sysavs styrelse är ytterst 
ansvarig för styrningen av arbetet med riskhantering. Fö-
retagsledningen säkerställer genom Riskkommittén och 
dedikerade roller i riskarbetet att det finns ett etablerat 
och funktionellt arbetssätt för riskhantering i alla led i 
organisationen.

Risksamordnare och deras team av sakkunniga identi-
fierar och analyserar olika typer av risker i de olika de-
larna av verksamheten. Utifrån detta agerar ansvariga i 
verksamheten på de risker som behöver hanteras aktivt. 
Riskbedömningarna utgör basinformationen om ris-
kerna i verksamheten, där risker som kräver ledningens 
uppmärksamhet och uppföljning rapporteras vidare till 
Riskkommittén. Här möter riskteamens bedömningar 
ledningens övergripande och strategiska perspektiv på 
verksamhetens risker. Riskkommittén fokuserar på de 
operativa, finansiella, strategiska och regelstyrda riskerna 
vid olika tillfällen under året. Sammantaget ska arbets-
sättet ge rätt förutsättningar att fatta välgrundade beslut 
om hantering av risker och risktagande i alla led och 
perspektiv av verksamheten. De risker som bedöms ha 
störst potentiell inverkan på koncernens värdeskapande, 
intressenter, mål och utveckling samlas i koncernens kon-
soliderade riskbild.
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OLIKA TYPER AV RISKER
Sysav arbetar utifrån fyra övergripande typer av risker, för att säkerställa att alla avgörande risker för  
verksamheten ska fångas upp och hanteras. Inom varje övergripande typ av risk finns ett antal huvudrisker. 

STRATEGISKA 
RISKER

OPERATIONELLA 
RISKER

FINANSIELLA 
RISKER

REGEL-
EFTERLEVNADS- 

RISKER

Förbered – Sysav förbereder sig 
och mildrar konsekvenserna för 
sådant som ligger utanför Sysavs 
kontroll, till exempel svängningar 
i konjunkturen eller kommande 
förväntad lagstiftning

Operationella risker inkluderar 
allt som kan påverka Sysavs 
förmåga att planenligt leverera 
tjänster, material, energi och andra 
nyttigheter utifrån dagens behov 
och krav från kunder och intres-
senter, och därigenom upprätthålla 
förväntat resultat för verksamhe-
ten. Detta omfattar risker kopplat 
till anläggningar, processer, system, 
miljöpåverkan, arbetsmiljö, avfalls- 
och materialflöden, upphandlingar, 
leverantörer, kommunikation,
arbetssätt, leveranser, med mera. 

Regelefterlevnadsrisker kan 
påverka Sysavs förmåga att 
skydda koncernens värden och 
verksamhet. De kan innebära hot 
mot koncernens finansiella ställning, 
anseende eller fortlöpande 
verksamhet och omfattar risker 
kopplade till krav i lagstiftning, 
tillstånd, med mera.

Strategiska risker påverkar Sysavs 
förmåga att långsiktigt kunna skapa 
värde utifrån intressentkrav, upp-
rätthålla framtida intjänandeförmåga 
och lönsamhet, attrahera rätt 
kompetens, nå de övergripande 
verksamhetsmålen och säkerställa 
den långsiktiga utvecklingen av 
affären. Hantering av strategiska 
risker handlar om att i tid se och 
agera på hot mot verksamheten 
samt att fånga möjligheter för en 
framtida stärkt position. 

Finansiella risker kan påverka 
Sysavs finansiella ställning och 
omfattar alla de risker som 
kan ge effekter på balans- och 
resultaträkning, såsom kredit-
risker, likviditetsrisker, prisrisker, 
ränterisker, valutarisker, 
försäkringsrisker, med mera. 

RISKRESPONS – VERKSAMHETENS SVAR PÅ IDENTIFIERADE RISKER
Identifierade risker ska hanteras om de kan äventyra en fortsatt kontinuerlig, lönsam och hållbar verksamhet. 
Sysav svarar upp mot identifierade risker på olika sätt:  

Balansera – Sysav balanserar 
mellan hot mot affären och möjlig 
avkastning, utifrån vald strategisk 
inriktning  

Förebygg – Sysav förebygger 
störningar mot en kontinuerlig 
och lönsam verksamhet och väger 
kostnader för ökad säkerhet mot 
riskers möjliga konsekvenser och 
sannolikhet 
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Riskhantering enligt COSO och ISO 
Sysav arbetar med risker utifrån det internationellt erkända COSO-ramverket, där riskhantering är en av delarna 
för att nå uppsatta affärsmål. Sysav stärker därigenom arbetet med intern kontroll samt definierar olika typer av 
risker som påverkar verksamheten. Riskhantering är även en central komponent i ISO-standarderna för kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö. Koncernens riskhantering är därför en integrerad del i verksamhetssystemet, som är 
certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
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MARKNADS- OCH  
KAPACITETSRISKER

FORSKNING OCH 
UTVECKLING

PERSONALRISKER

INTRESSENT- OCH 
KOMMUNIKATIONSRISKER

Strategiska risker 

Avser risker för att säkerställa att 
rätt forsknings- och utveckling- 
sinitiativ bedrivs i enlighet med 

Sysavs strategiska agenda, regionens kretsloppsplan med avfallsplaner 
och att relevanta intentioner i nationella och internationella organ 
innehålls (t ex EU:s mål om cirkulär ekonomi och FN:s Agenda 2030). 

Riskrespons: Genom dotterbolaget Sysav Utveckling AB säkerställer 
koncernen en aktiv omvärldsbevakning samt deltagande i de mest rele-
vanta initiativen för att utveckla ett hållbart samhälle. Sysav Utveckling 
finns representerat i koncernledningsgruppen och dess styrelse består 
av en delmängd av Sysavs styrelse.

Avser risken att Sysav inte 
erbjuder attraktiva produkter 
och tjänster till sina ägarkommuner 

och/eller övriga verksamhetskunder. Avser även risken att erbjudna 
tjänster inte kan levereras på grund av kapacitetsbrister på återvinnings- 
eller behandlingsanläggningarna. 

Riskrespons: Sysavs förtroende som en aktör med ett långtgående sam-
hällsansvar stärks genom att företaget strävar efter att skapa långsiktiga 
och hållbara lösningar. Sysav har även en konkurrensfördel då man kan 
erbjuda en helhetstjänst med mottagningsmöjligheter för allt avfall. 
Risken minimeras genom att bolaget löpande genom en aktiv kunddialog 
stämmer av framtida förväntningar i relation till sin behandlingskapacitet 
och framtida investeringar.

Avser risker kopplade till utma-
ningar att attrahera, rekrytera 
och behålla rätt medarbetare och 

kompetens för att upprätthålla förtroendet som en samhällsviktig aktör 
och en attraktiv arbetsgivare. 

Riskrespons: Sysav arbetar med att engagera medarbetare och ledare 
på följande sätt: 
• Utveckla en stark företagskultur som bygger på vår värdegrund 

(Tillsammans med ansvar och engagemang) genom att säkerställa och 
främja ett tillitsbaserat ledarskap och förtroendefullt samarbete

• Erbjuda interna utvecklingsmöjligheter
• Skapa förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten 
• Bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke, t ex genom att värdera mång-

fald och inkludering, samt skapa ett attraktivt personalerbjudande 
med kvalitetssäkrade och effektiva HR-processer

• Modernisera och digitalisera HR-processer i syfte att möjliggöra 
kvalitetssäkring av processer, samt insamling av data för kvalificerade 
analyser och åtgärder. Detta är en förutsättning för att leverera på 
samtliga punkter ovan.

Sysavs verksamhet baseras på 
ett grundläggande förtroende 
från koncernens intressenter. 

Bristfällig kommunikation innebär en risk att inte kunna upprätthålla 
detta förtroende. Risker som avses är bl a  kopplade till Sysavs verksam-
het, en förändrad syn på cirkulär ekonomi , särskilt med avseende på 
material- och energiåtervinning, som kan påverka  Sysavs varumärke , 
uppdrag och affärsmodell. 

Riskrespons: Sysavs kommunikation är direkt knuten till koncern-
ledningen och till påverkansfunktionen, vilket säkerställer öppenhet, 
transparens och tydlighet i all intern och extern kommunikation. Sysav 
arbetar också med bearbetning av intressentlandskapet för att utbilda 
och påverka intressenter samt med SWOT- och omvärldsanalyser som 
input till strategiplaneringen och affärsmodellen.

Avser risker som är förknip-
pade med den dagliga driften 
av koncernens anläggningar. 

Driftavbrott kan i vissa fall orsaka stora konsekvenser för samhället och 
tillika negativa ekonomiska konsekvenser för Sysav. 

Riskrespons: En viktig del är ett rullande besiktningsprogram, en 
kontinuerlig kontroll av tillstånd och ett effektivt underhåll. Ett väl 
avvägt försäkringsskydd har tecknats för att minska konsekvensen om 
ett driftavbrott skulle inträffa. 

Sysav har ett stort antal risker 
som kan skada såväl medarbetare 
som bolaget och dess tillgångar. 

Exempel på risker kan vara inandning av gaser och damm, exponering av 
kemikalier, stöld och inbrott. 

Riskrespons: Arbetsmiljö och säkerhet har högsta prioritet för Sysav. 
Vi jobbar kontinuerligt med att höja vår arbetsmiljöprestanda och däri-
genom att nå ett högt förebyggande arbetsmiljöarbete.  Sysav arbetar 
systematiskt för en trygg och hållbar arbetsmiljö för medarbetaren, 
genom riskhantering för såväl fysisk som organisatorisk arbetsmiljö. 
Samverkan med de fackliga organisationerna kring medarbetarfrågor 
sker regelbundet.

Sysavs verksamhet är relativt 
automatiserad och koncernen har 
därför behov av en välfungerande 

och säker IT-infrastruktur. Störningar eller externa intrång i IT-systemen 
eller infrastrukturen kan väsentligt påverka verksamheten. 

Riskrespons: Sysav har etablerat en IT-styrningsmodell och IT-
processer som fokuserar på att stärka framförallt hanteringen av 
programförändringar/-utveckling, användaradministration, IT-drift och 
IT-säkerhet samt minimera risken för dataintrång. Sysav genomför årligen 
IT-säkerhetsrevisioner samt redundanstester av kritisk IT-infrastruktur. 
Sysav arbetar även nära våra största IT-leverantörer i syfte att säker-
ställa en säker och stabil IT-miljö.

Avser risker med att varor och 
tjänster inte köps in till rätt 
pris och kvalitét, att leveran-

törsmarknaden är begränsad vilket kan påverka möjligheten att byta 
leverantör vid problem, samt att kritiska leverantörer får finansiella 
eller andra typer av svårigheter och således inte kan leverera varor och 
tjänster. 

Riskrespons: Sysav har under 2018 implementerat ett inköpssystem 
som säkerställer att varor och tjänster köps in av avtalade leverantörer 
till rätt pris och kvalitét. Sysav strävar efter att kontinuerligt förbättra 
sin leverantörskedja och sina leverantörers arbete genom kategoristyr-
ning samt utvärdering och uppföljning av leverantörer, varor och 
tjänster. När inköpssystemet används fullt ut har vi möjlighet att följa 
dessa parametrar för att aktivt finna avvikelser och proaktivt arbeta till-
sammans med leverantörerna genom kategoristyrning och spendanalys.

Sysavs verksamhet medför 
miljörisker såsom oförutsedda 
utsläpp av skadliga ämnen till luft, 

vatten och mark som kan påverka miljö och omgivning negativt. 

Riskrespons: Sysav har ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt för 
att förebygga och minimera våra miljörisker. Vi genomför djupgående 
miljöriskbedömningar av verksamheten med fokus på våra anläggningar 
där vi tar fram en detaljerad riskbild och beslutar om lokala åtgärder. 
Resultatet av miljöriskbedömningarna tillsammans med avvikelse-
hantering och revisioner ger även en övergripande bild över risker 
och trender för Sysavs samlade verksamhet. Utifrån analys av den 
övergripande bilden prioriteras åtgärder som berör hela avdelningar 
eller hela koncernen.

Operationella risker

ANLÄGGNINGSRISKER

ARBETSMILJÖ- OCH  
SÄKERHETSRISKER

IT-RISKER

LEVERANTÖRS- OCH 
INKÖPSRISKER

MILJÖRISKER
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Avser risker kopplade till felaktig 
finansiell rapportering. 

Riskrespons: Sysav rapporterar 
sin ekonomiska ställning löpande i enlighet med interna och externa 
(K3-regelverket) rapporteringsregler och har uppsatta kontroller i de 
finansiella processerna. 

Med likviditetsrisk avses risken 
att Sysav får problem med att 
möta dess åtagande relaterade 

till koncernens finansiella skulder. Då finns risken att Sysav inte kan 
uppbringa tillräcklig finansiering för att driva verksamheten långsiktigt 
till en rimlig kostnad. 

Riskrespons: Den periodiska likviditetsplaneringen tillsammans med 
bevakning av saldo på konton säkerställer att Sysav har medel tillgängliga 
för att betala koncernens skulder. Sysav arbetar med finansiell planering 
där finansieringsbehovet fastställs på medellång och lång sikt. Detta 
medför att finansiering sker till en rimlig kostnad.

Försäkringsrisk innefattar risken 
att Sysavs tillgångar inte är för-
säkrade på ett korrekt sätt. Dels 

att den försäkring Sysav har inte är tillräcklig för att täcka de önskade 
värden bolaget vill försäkra, dels att ett större värde försäkras än vad 
det finns tillgångar för, vilket kan ge upphov till en för hög premie. 

Riskrespons: Sysav arbetar kontinuerligt med att se över vilka försäk-
ringar som är kopplade till respektive tillgångar. Sysav ser även över hur 
försäkringarna är konstruerade i form av krav, premier, självrisker samt 
vilka värden som täcks i de fall försäkringen behöver realiseras.

KVALITETSRISKER
Avser risker för att Sysav inte 
kan uppfylla kunders krav på 
leveranser samt risker för att 

produktivitet, mål och planerade resultat i Sysavs processer inte kom-
mer att uppfylla förväntningar. 

Riskrespons: Sysav har under året etablerat processorienteringen av 
verksamheten. Metoder för kartläggning, analys, mätning och förbätt-
ring av processer, inklusive hantering av risker kopplat till processerna, 
tillämpas.

Inom Sysav bedrivs ett stort 
antal projekt för att utveckla 
verksamheten och för att nå våra 

strategiska mål. Flera komplexa framtidsfrågor riskerar att inte få den 
för verksamheten nödvändiga framdriften, på grund av sin komplexitet 
och sina många framtidsscenarion. Det finns även en risk att organisa-
tionen i sitt utvecklingsbehov belastas med för många projektinitiativ. 
Båda dessa riskerar förmågan att skapa ett bra och effektivt resultat 
och därmed verksamhetens framtida marknadsposition. 

Riskrespons: Ett standardiserat arbetssätt och projektstyrning för  
strategiska utredningar och en mer strukturerad process för 
genomförande, prioritering och styrning av projekt tas också fram och 
implementeras i verksamheten.

Avser risken att brännbart avfall 
inte finns att tillgå som krävs för 
att fylla Sysavs förbränningsbehov, 
innebärande att löpande ha 

tillgång till de volymer brännbart avfall eller andra insatsvaror som krävs 
för optimalt kapacitetsutnyttjande av avfallskraftvärmeverkets olika 
förbränningslinjer. 

Riskrespons: Behovet och tillgången av brännbart avfall stäms löpande 
av i nära samarbete mellan marknad och operationen. Till exempel 
består Sysavs bränsleportfölj av kontrakt med olika löptider, geografiskt 
ursprung och sammansättning avseende både inhemskt avfall, samt avfall 
från andra länder.

BRÄNSLERISK

PROJEKTRISKER

Finansiella risker

LIKVIDITETS- OCH 
FINANSIERINGSRISKER

KREDIT- OCH 
MOTPARTSRISKER

FINANSIELL 
RAPPORTERING

FÖRSÄKRINGSRISKER

Sysavs affärsmodell ger upphov 
till många olika typer av motparter. 
Kreditrisk eller motpartsrisk 

avser risken för förlust om motparten inte fullgör sina förpliktelser. 

Riskrespons: Hantering av kredit- och finansiell motpartsrisk sker 
genom kontroller av Sysavs motparter via bland annat kreditbedöm-
ningsinstitut, där Sysav strävar efter att endast arbeta med kreditvärdiga 
motparter.

Priser för olika tillgångsslag 
(insatsvaror, försäljningsprodukter 
med mera) kan variera och ge 

upphov till svängningar på balans- och resultaträkning. 

Riskrespons: Sysav bevakar löpande sina huvudsakliga tillgångsslag, till 
exempel återvunna material, elcertifikat, el, fjärrvärme och utsläppsrätter 
med syfte att identifiera eventuella prissäkringsbehov. Förutom ett 
långsiktigt kontrakt som reglerar fjärrvärmepriser har Sysav påbörjat 
en prissäkring för både el- och utsläppsrätter i enlighet med tillåtna 
instrument beskrivna i den finansiella riskpolicyn.

Rörelser i räntenivåer kan negativt 
påverka Sysavkoncernens 
nettovinst och kassaflöde samt 

värdet på finansiella tillgångar och skulder. 

Riskrespons: Ränteriskerna hanteras genom att upplåning sker via 
räntebindning med varierande löptid. Finansiell säkring genom derivatin-
strument görs i enlighet med finansiell riskpolicy.

Sysav är exponerat för valutarisker 
när leverantörer och kunder 
handlar i annan valuta än SEK. 

Ofördelaktiga förändringar i valutakurser kan negativt påverka Sysavs 
finansiella resultat och kassaflöde samt värdet på finansiella tillgångar 
och skulder. 

Riskrespons: Den riskdel av valutan som inte kan matchas genom 
naturlig säkring (det vill säga där skulder och tillgångar kan matchas 
mot varandra i den aktuella valutan), kan komma att säkras genom olika 
derivatinstrument i enlighet med finansiell riskpolicy.

PRISRISKER

Regelefterlevnadsrisker

LEGALA RISKER

RÄNTERISKER

VALUTARISKER

Avser risker med efterlevnad 
samt identifiera förändring av 
lagar, förordningar och direktiv, 

vilket påverkar Sysav. 

Riskrespons: Efterlevnad av lagar, förordningar och direktiv säkerställs 
genom ett kontinuerligt juridiskt arbete som fångar upp juridiska risker 
i verksamheten. När det gäller förändringar av lagar, förordningar och 
direktiv genomförs omvärldsanalys och lagbevakning. Det görs för att 
identifiera förändringar och på så sätt säkerställa god handlingsberedskap.
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Sysavs policyer
Genom en tydlig styrning av verksamheten och kontinuerlig uppföljning säkerställer Sysav att 
de olika aktiviteter genomförs på rätt sätt. Läs mer om våra externa policyer på sysav.se

POLICY SYFTE UPPFÖLJNING/KONSEKVENS ANSVAR

Dataskyddspolicy  Att skydda insamlade personuppgifter. Sysav ser till att skydda personuppgifterna och att behand-
lingen följer både gällande dataskyddsregler och interna 
rutiner. Ett dataskyddsombud granskar att dessa regler 
följs. Klagomål kan anmälas skriftligen till dataskyddsom-
budet.

Ekonomi  
och inköp

Finansiell riskpolicy Att skapa en koncerngemensam plattform för att 
identifiera, analysera, bedöma, mäta och kontrol-
lera de finansiella risker Sysav är exponerad mot.

Det åligger respektive avdelningschef och operativt 
ansvarig att ha kännedom om och anpassa sitt finansiella 
risktagande efter det av styrelsen och vd satta riskmadatet. 
Vd är dock ytterst ansvarig för att det satta riskmandatet 
efterlevs. 

Ekonomi  
och inköp

HR-policy Att tydliggöra förväntningar och ansvar inom 
väsentliga områden för ledning och medarbetare 
inom Sysav. 

Sysav arbetar målmedvetet och strukturerat för att 
ständigt följa upp och utveckla arbetet, i samarbete mellan 
ledare och medarbetare. Sysav erbjuder möjligheten att 
agera whistleblower. Detta granskas och följs upp i vår 
intern- och externrevision.

HR

IT-policy Att skydda Sysavs verksamhet, kunder, partners, 
medarbetare och andra intressenter genom att 
reglera hur IT-resurserna används för företagets 
verksamhet.

Användaren rapporterar omgående upptäckta fel eller 
andra störningar i IT-resurserna till IT-enheten för lämplig 
åtgärd. Kontinuerlig övervakning och loggning görs på 
Sysavs IT-resurser.

Verksamhets- 
utveckling

Kommunikations-
policy

Att skapa förutsättningarna för ett öppet kom-
munikationsklimat där ledare och medarbetare 
känner ansvar för att kommunicera - ofta och 
gärna.

Inom Sysavkoncernen finns en tydlig ansvarsfördelning för 
vem som får och kan uttala sig inom olika verksamhets-
områden. En plan för kriskommunikation är framtagen och 
testas samt utbildas i årligen, enligt rutin. 

Kommunikation

Kvalitetspolicy Sysav är hela tiden öppna för nya sätt att göra vår 
verksamhet bättre för våra kunder, intressenter 
och för varandra internt. 

Sysav sätter mål som är relevanta för kunder och intres-
senter och hjälper till att förstå vad som krävs för att 
bli ännu bättre. Detta görs bland annat genom att mäta, 
följa, lära av erfarenheter samt omsätta denna kunskap i 
arbetssätten. Detta granskas och följs upp i vår intern- och 
externrevision.

Verksamhets- 
utveckling

Miljöpolicy Att erbjuda en säker och trygg avfallshantering, 
där återanvändning, återvinning av material och 
energiutvinning maximeras på ett kostnadseffek-
tivt sätt med miljö- och resurshushållning i fokus.

Sysav utvecklar regelbundet sitt sätt att arbeta för att 
ligga i framkant och uppnå ständiga förbättringar. Arbetet 
präglas av öppenhet och transparens och miljöfrågorna är 
integrerade i alla delar av verksamheten. I Sysavs verksam-
het tillämpas försiktighetsprincipen och i verksamheten tas 
det hänsyn till bästa möjliga teknik för att minska påverkan 
på omgivningen. Detta granskas och följs upp i vår intern- 
och externrevision.

Verksamhets- 
utveckling

Policy för samhälls-
engagemang

Sysavs verksamhet utgör en viktig samhällsfunk-
tion. Därför har vi valt att utöver vår dagliga 
verksamhet även engagera oss genom att stötta 
andra och dela med oss av vår kunskap.

Sysavs samhällsengagemang redovisas för styrelsen en gång 
per år, fördelat på områdena Sponsring och samarbetspart-
ners, Gåvor och donationer samt Kunskapsdelning.

Kommunikation

Policy för Styrning 
och Intern kontroll

Är en övergripande och sammankopplande policy 
som möjliggör för en tydligare förståelse över det 
interna kontrollarbetet inom Sysav

Det finns ett ökat krav på att offentliga företag ska ha en 
god förståelse för sina risker och interna kontroller från 
ett stort antal intressenter. Denna policy skapar struktur 
mellan andra policyer.

VD

Säkerhetspolicy Att hantera risker med syftet att förebygga 
skador, ohälsa, intrång och skador på den yttre 
miljön.

För Sysav är det en självklarhet att följa lagar och andra 
krav som ställs på oss och vi underlättar för alla som vistas 
på våra arbetsplatser att förstå och följa våra regler.

Verksamhets- 
utveckling

Intern  
uppförandekod

Att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa, 
motverka mutor och korruption och säkra 
verksamhetsutveckling samt upprätthålla höga 
etiska standarder. 

Uppförandekoden gäller alla som representerar Sysav, från 
styrelsemedlemmar och medarbetare till praktikanter och 
andra som har tillfälliga uppdrag. Varje medarbetare har 
ett ansvar att ha kunskap om vad uppförandekoden innebär 
och att tillämpa den i sitt arbete.

HR

Uppförandekod  
för leverantörer

Att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa, 
motverka mutor och korruption och säkra an-
ställningsförhållanden, ha en ansvarsfull hantering 
när det gäller miljöfrågor samt upprätthålla höga 
etiska standarder

Uppförandekoden gäller alla leverantörer och dess 
underleverantörer, och innehållet i koden ska respekteras 
och följas. Leverantörer och dess underleverantörer är 
skyldiga att känna till vad uppförandekoden innebär och 
tillämpa den i utförande av samtliga uppdrag och/eller 
leveranser till Sysav. Detta granskas och följs upp i vår 
leverantörsuppföljning.

Ekonomi  
och inköp

Upphandlings- och 
inköpspolicy

Att staka ut den riktning som Sysav eftersträvar 
– för att hushålla med Sysavs finansiella medel 
och vara en föregångare på vägen mot ett hållbart 
samhälle.

Policyn omfattar alla Sysavs inköp av varor, tjänster och 
entreprenader.

Ekonomi  
och inköp
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Sysav och dess två helägda dotterbolag, Sysav Industri AB 
respektive Sysav Utveckling AB, ägs av 14 sydskånska kom-
muner:  Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Sim-
rishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad. Moderbolagets verksamhet 
omfattar hantering och behandling av hushållsavfall från 
Sysavs ägarkommuner, samt insamling av hushållsavfall 
i Lomma, Svedala och Kävlinge. 

Sysav Industri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall, 
samt även brännbart hushållsavfall, från kommuner och 
områden utanför Sysavs ägarkommuner. 

Sysav Utveckling AB är koncernens utvecklingsbolag 
som finansierar och driver projekt i syfte att utveckla och 
förbättra nya och befintliga metoder och tekniker inom 
avfallshanteringen.  

I Sysavkoncernen ingår intressebolagen ÅGAB Syd AB, 
och Carl F AB. Intressebolaget KS Recycling AB har under 
året avyttrats för likvidation.

Styrelsen i Sysav har under 2020 haft sex ordinarie sam-
manträden. Viktiga beslutsärenden i Sysavkoncernen har 
varit:

• Strategisk inriktning

• Budget 2021

• Ägarkommunernas behandlingsavgifter för 2021

• Uppdatering av policyer

• Riktlinjer för framtida investeringar i återvinningscen-
traler

• Gemensam kretsloppsplan 2021-2030

• Utveckling av ägarkommunernas behandlingsavgifter

AVFALLSMÄNGDER OCH ENERGIVOLYMER
Koncern
Under 2020 tog Sysavkoncernen emot och behandlade 824 
666 ton (887 147) avfall, en minskning med drygt 62 000 
ton. I koncernen förbrändes under året totalt 598 717 ton 
(564 256) avfall.

All återvunnen energi nyttiggjordes, dels genom försälj-

ning av producerad värme till E.ON och el till Nordpool, 
dels nyttjade Sysav egenproducerad energi i anläggning-
arna. Värmeleveransen uppgick till 1 486 GWh (1 465) 
och elleveransen till 198 GWh (190). Tillgängligheten i 
energiåtervinningsanläggningen har under året legat på 
95,9 procent (95,4). 

Mängden matavfall från hushåll, butiker, restauranger 
och storkök minskade till 64 272 ton (65 080).  Mängden 
insamlat farligt avfall i koncernen ökade och uppgick till 
49 665 ton (41 457).

Rester från andra behandlingsmetoder samt askor, slam 
och farligt avfall som deponerades ökade till 14 904 ton 
(14 570). 

Totalt återvanns 40,4 procent (46,5) av det inkommande 
avfallet i koncernen som material, och 57,8 procent (52) 
som energi.  Totalt ökade andelen som deponerades till 
1,8 procent (1,6).

Sysav
Under 2020 tog Sysav emot 442 101 ton (413 431) avfall, 
en ökning med 28 670 ton.  Vidare har 9 197 ton (7 507) 
farligt avfall tagits emot. Farligt Avfall-bilen var under 
året inställd av coronaskäl men via Samlaren har 24,2 
ton (21,6) avfall inkommit. Från hushållen tog Sysav emot 
38 153 ton (37 700) matavfall. Detta motsvarar cirka 52 
procent av insamlat matavfall.

Antalet besökare på återvinningscentralerna minskade 
och totalt lämnade 2 054 772 besökare (2 182 496) 197 780 
ton (181 597) avfall. Återbyggdepån, som drivs genom ett 
samarbete mellan Sysav och Malmö stads serviceförvalt-
ning, tog emot totalt 3 460 ton (2 508) bygg- och rivnings-
material för återbruk. 

Totalt producerade varje invånare i Sysavs ägarkommuner 
486 kg (486) avfall, inklusive det grovavfall som lämnas 
till återvinningscentraler. Kommunernas insamling av 
hushållsavfall utgjordes av 243 kg (250) per person och 
mängden avfall som lämnades in på en återvinningscentral 
ökade till 243 kg (236). I kretsloppsplanen som gällde fram 
till och med år 2020 fanns ett mål om att restavfallet från 
hushållen skulle minska till 175 kg år 2020. Målet nåddes 
genom att 172 kg (181) restavfall lämnades av hushållen.  I 

Förvaltningsberättelse Sysav
Styrelsen och verkställande direktören för Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag (556187–0410), avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31.
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den nya kretsloppsplanen som gäller 2021 – 2030, är målet 
satt till 100 kg år 2030. 
Sysav Industri AB

Mängden mottaget avfall uppgick till 382 565 ton (473 716). 
Farligt avfall från industrier utgjorde 40 468 ton (33 950). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
Vid ordinarie årsstämma den 28 maj valdes Anders 
Berngarn (M) till ny ordförande och Bo Carlqvist (S) blev 
omvald till vice ordförande.

Under 2020 bytte Sysav affärssystem till MicroSoft Dyna-
mics 365. Arbetet genomfördes enligt tidplan och budget. 
Som alltid vid stora IT-förändringar har en del mindre 
korrigeringar behövt göras efter bytet, men detta i mindre 
omfattning än vad som kunde befaras.

Under året har också investeringen i ny slaggsorterings-
anläggning tagits i drift. Anläggningen är försenad och 
utsorteringsprestanda nådde inte heller upp till förväntad 
och avtalad nivå. Arbetet med att förbättra funktionen 
har gett effekt men fortfarande finns fraktioner som inte 
når upp till kraven i beställningen. Arbete för att utveckla 
anläggningen fortgår därför och förväntas ge resultat så 
att anläggningen slutligen kan övertas från leverantören 
under 2021.

Sysavs världsunika anläggning för automatisk textil-
sortering invigdes i november 2020. Det innebar en 
viss försening som var helt relaterad till den pågående 
Corona-pandemin. Anläggningen har trimmats in och 
levererar i stort enligt ställda krav. Arbete pågår nu med 
att producera testbatcher till kunder i Sverige och utom-
lands. Intresset för sorteringsanläggningen är stort, vilket 
bland annat visar sig i den stora medierapporteringen 
med artiklar från stora delar av världen.

2020 innebar produktionsrekord för både el- och värme-
produktion. God tillgänglighet i pannorna tillsammans 
med god tillgång till bränslen ligger bakom dessa rekord. 
Hög elproduktion i södra Sverige är viktig när andra pro-
duktionsanläggningar stängt i området samtidigt som 
det finns risk för kapacitetsbrist i överföringen av el från 
norra Sverige till södra delarna av landet. Det är också 
viktigt att trygga elförsörjningen för invånarna i södra 
Sverige. Även om Sysav ökat sin produktion har elpriserna 
i syd under betydande delar av året varit betydligt högre 
än priserna i norr.

Cirka 10 procent av Malmös elenergi och cirka 60 procent 
av fjärrvärmebehovet i Malmö/Burlövs fjärrvärmenät 
produceras av Sysav.

Tillsammans med en stor majoritet av ägarkommunerna, 
har Sysav aktivt drivit arbetet med en gemensam krets-
loppsplan som i stort syftar till att minska avfallsmäng-
derna. Tio kommuner kommer att använda den slutgiltiga 
planen.
  
Tillstånd och anmälningspliktig verksamhet
Huvuddelen av Sysavs anläggningar omfattas av till-
stånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Anlägg-
ningarna påverkar miljön framför allt genom utsläpp till 
luft och vatten. Exempel på tillstånd:

• Avfallsförbränningsanläggningen och förbehandling av 
matavfall: Förbränning av brännbart och farligt avfall 
samt behandling av matavfall.

• Anläggningen för farligt avfall: Mottagning, mellanlag-
ring och behandling av miljöfarligt och icke miljöfarligt 
avfall samt mellanlagring av släckvatten och återvin-
ningsbara flytande avfallsvätskor. 

• Avfallsanläggningar: Hantering och deponering av avfall 
och farligt avfall.

• Återvinningscentraler: Mottagning av avfall och farligt 
avfall, utgör lagring som en del av att samla in avfall. 

• Bjuröhallen:  Den ansökan om tillstånd till utökad verk-
samhet i Bjuröhallen som lämnades in till miljöpröv-
ningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne i december 
2019, drogs tillbaka i september 2020, eftersom förutsätt-
ningarna för verksamheten hade förändrats under året. 

• Sysav lämnade in prövotidsredovisning rörande dag-
vatten för avfallsförbränningsanläggningen till mark- och 
miljödomstolen i Växjö den 1 oktober 2019.  Dom kom 2020 
som innebar att inga ytterligare åtgärder krävs.

• Under hösten 2020 genomförde Sysav en omcertifiering 
avseende kvalitets- och miljöledningssystemet, ISO 
9001:2015 respektive ISO 14001:2015, samt en uppgrade-
ring av arbetsmiljöledningssystemet till ISO 45001:2018. 
Resultatet från revisionen blev med väl godkänt och 
identifierade förbättringsområden låg redan i linje med 
pågående och planerade aktiviteter. Revisionen genom-
fördes helt på distans för att uppfylla de interna och av 
Folkhälsomyndighetens kommunicerade rekommenda-
tioner kring social distansering, men som också med-
förde minskat behov av transporter och minskad miljö-
påverkan. Denna form av revision möjliggjordes bland 
annat tack vare tidigare gjorda investeringar i digitala 
verktyg och mycket bra insatser från medarbetarna.

Byggnationer och andra förändringar 
På våra återvinningscentraler för hushåll installerades 
i december 2019 ett passersystem med främsta syfte att 
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förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Efter ett års 
drift kan vi konstatera att arbetsmiljön har förbättrats 
avsevärt.

Beslut fattades att bygga om och renovera delar av kon-
torsdelen på Bjurögatan. Arbetet inleddes i slutet av året 
och beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2021.

Beteendepåverkan och marknadsföring 
Sysav har normalt en betydande besöksverksamhet och 
deltar vanligtvis i många föreläsningar och möten för att 
skapa insikt i bland annat hållbar konsumtion. Under stora 
delar av 2020 var detta omöjligt av coronaskäl. En om-
ställning till digitala föreläsningar har gjorts och filmer 
har producerats där vi ändå ger tittaren en upplevelse av 
att besöka vår anläggning. Så trots pandemi, har mer än 
6 000 personer nåtts av våra mestadels digitala föreläs-
ningar - en halvering från föregående år. Vi kan också 
konstatera att Sysavs material för skolor använts ännu 
mycket mer än tidigare år. I slutet av året startades en 
podd där Sysavs frågor belyses från olika perspektiv i 
syfte att skapa insikt i en bredare målgrupp.

Vår närvaro i sociala medier har ökat och nått fler människor 
och vi har fått betydligt fler interaktioner. Till Resterkocken, 
en tävling för grundskolan som syftar till att minska mat-
svinnet, mer än fördubblades antalet bidrag. 

Kunder och marknad
2020 kommer att gå till historien som ett av de märkligaste 
åren i modern tid. När pandemin slog till i mars uppstod 
en betydande osäkerhet. 

Den viktiga samhällsfunktion som även Sysavs kommer-
siella verksamhet axlar stannade dock aldrig. Efterfrågan 
av våra behandlingstjänster har under hösten varit fort-
satt hög, betydligt bättre än vad som befarades. 

Avfallssystemet är komplext. Det finns många fraktioner 
och avfallskällor samtidigt som olika intressenter i sam-
hället har olika synpunkter och höga förväntningar på en 
hållbar avfalls- och resurshantering.  Sysav vill minska 
avfallsmängderna, öka återbruket, öka återvinningen, 
använda resurser effektivt, låta avfallet vara en del av ett 
hållbart energisystem, minska de fossila avtrycken och 
hålla nere kostnaderna. Sysav har två tydliga uppgifter: 
Att omvandla avfall till viktiga resurser samt att få bort 
miljögiftiga ämnen från det cirkulära kretsloppet. Våra 
avfallstjänster ska dessutom vara lätta att använda. 

Cirkularitet kommer att bli en nyckelfråga för tillver-
kande industrier och andra företag som har stora behov 
av råvaror och generar omfattande avfallsflöden. Såväl 
EU som Sverige pekar i strategier och planer ut cirkulär 

ekonomi som en viktig faktor för att skapa ett hållbart 
samhälle. Att sortera sitt avfall ska både vara en ekonomisk 
och miljömässigt lönsam affär. Ibland finns dock inte 
tillgängliga ytor eller teknik för en optimal sortering. 
Hos Sysav kan man lämna allt sorts avfall, men vi fort-
sätter vårt arbete i dialog med våra kunder att minska 
mängderna plast i brännbara flöden, att öka incitamenten 
att i förväg sortera ut återvinningsbara fraktioner och 
att verka för att återföra kvalitetssäkrade och giftfria 
materialresurser till samhället. Inriktningen är - oavsett 
pandemin - att stödja regionala verksamheter i deras 
utveckling mot hållbara och cirkulära lösningar som ger 
både miljö- och affärsvärde. 

It-utveckling
Under våren 2020 har det genomförts ett lyckat platt-
formsbyte av Sysavs affärssystem till en modern platt-
form. Plattformsbytet möjliggör stora förbättringar inom 
till exempel interna arbetssätt och nya mobila verktyg. 
Plattformsbytet är även en förutsättning för att Sysav ska 
kunna möta våra besökare och kunder mer digitalt än vad 
som var möjligt med den tidigare plattformen. Under hös-
ten påbörjades ett projekt för att vidareutveckla det nya 
affärssystemet till att möta nya lagkrav gällande rappor-
tering av farligt avfall till det nationella avfallsregistret.
Ett annat stort fokus under 2020 var vidareutvecklingen 
av den digitala arbetsplatsen som lanserades inom Sysav 
hösten 2019. Grunden från 2019 samt vidareutvecklingen 
innebar att Sysav hade väldigt goda digitala förutsätt-
ningar vid omställningen till distansarbete i ett tidigt 
skede under Covid-19-pandemin och har varit en starkt 
bidragande faktor till att Sysav har klarat av att genom-
föra sitt uppdrag. 

Andra exempel på uppdrag som påbörjats under 2020 är 
en översyn av förvaltningsmodellen för it-tjänster inom 
Sysav, införande av stöd för digital signering av dokument, 
en översyn och konsolidering av de styrsystem som 
används inom operativa anläggningar, samt vidareut-
veckling av it-systemet för underhåll av de operativa 
anläggningarna.

Forskning och utveckling
Sysav Utveckling AB har under året varit engagerad i 
uppstart av anläggningarna för slaggsortering och auto-
matisk textilsortering (SIPTex). I båda fallen har bolaget 
varit delaktig från start i form av utvecklingsprojekt till 
fullskala - vilket inte alltid är fallet, i flera fall når ett 
utvecklingsprojekt inte hela vägen.   

Bolaget har fortsatt arbetet som startades i det Vinnova-
stöttade projektet ”Delad energi är dubbel energi” för att 
öka återbruk av prylar och Sysav har tagit fram en ny 
modell för ökat återbruk på företagets återvinningscentraler. 
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Återbruksandelen idag är generellt låg i landet men vi 
tror att den möjlighet att taxefinansiera ”förberedelse för 
återanvändning” som finns sedan i höstas kan bidra till 
en förändring. Modellen bygger på att prylar samlas in till 
och fördelas från ett centralt lager som drivs av Sysav. Den 
ska nu förhoppningsvis godkännas av ägarkommunerna.

Den årliga Sysavdagen ställdes in under pandemiåret. 
Dock delades stipendier om sammanlagt 50 000 kronor 
ut till tre studentarbeten som handlade om offentlig 
upphandling som ett verktyg för att förebygga avfall, 
hantering av måttligt förorenade massor och giftfri åter-
användning av plast. 

MEDARBETARE
Sysav har i medeltal 339 medarbetare (333). Under 2020 
arbetade vi vidare med den strategiska satsning på att 
stärka Sysavs kultur och värdegrund, genom tillitsbaserat 
ledarskap och samarbete, som inleddes 2019. Merparten 
av chefer och medarbetare har genomgått utbildning, 
även om initiativet dessvärre påverkats kraftigt av corona-
relaterade restriktioner kring social distansering. Imple-
menteringen av det tillitsbaserade arbetssättet fortsätter 
därmed under större delen av 2021, med anpassningar 
gjorda till ett digitalt format. Lönekartläggning har ge-
nomförts i enlighet med diskrimineringslagen. Vi har 
också gjort ett omtag i arbetet med mångfald och inklu-
dering. Personalomsättningen bland fast anställda var i 
Sysav 8,5 procent (6,5) och i Sysav Industri 12,2 procent 
(8,7). Beräkningsgrunden för personalomsättning har 
ändrats till att även visstidsanställda nu räknas in, vilket 
gör att måttet höjs. Utnyttjande av friskvårdspeng 2020 
uppgick till 455 702 kr (470 340 kr) i koncernen (Sysav 
296 567 kr, Sysav Industri 159 135 kr). Sjukfrånvaron i 
moderbolaget var 4,6 procent (3,7) respektive 4,8 procent 
(4,6) för Sysav Industri AB.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Sysav lämnade in prövotidsredovisning rörande utred-
ning om kompletterande rening av lakvatten på Spille-
pengs avfallsanläggning till mark- och miljödomstolen i 
Växjö den 28 januari 2021.

Förväntad framtida utveckling
Vi kommer att, tillsammans med våra ägarkommuner, 
fortsätta vårt arbete för att bidra till världens mest håll-
bara region. En region där vi satsar på att producera och 
konsumera ännu mer hållbart och blir ännu bättre på 
att sortera avfallet. Sysav arbetar bland annat vidare för 
att kunna starta upp en ökad utsortering av plast samt 
robotiserad försortering av inkommande grovavfall, med 
syfte att återvinna mer resurser och därmed minska det 
som går till förbränning. Ett annat viktigt område är att 
öka återbruket av sådant som någon annan kan ha använd-

ning för, så att saker inte kastas i onödan. Här tittar vi på 
vilken roll vi kan ta, med våra återvinningscentraler som 
ett möjligt nav för detta.  

EKONOMI
Koncernens rörelseintäkter uppgår till 1 092 Mkr (1 013), 
rörelseresultatet uppgår till 31,6 Mkr (80,5), och resultatet före 
bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 23,8 Mkr (71,4).

Moderbolagets rörelseintäkter uppgick för året till 545 
Mkr (523), rörelseresultatet uppgår till -111,3 Mkr (-85,2) 
och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till 
-120,3 Mkr (-94,8). 

Koncernens balansomslutning uppgick till 2 160 Mkr (2 095). 
Balansräkningen omfattar den leasade tillgången i linje 
fyra i avfallskraftvärmeverket. 

Kreditsituation
Koncernens skulder uppgick på balansdagen sammantaget 
till 559 Mkr (641) och fördelar sig med 329 Mkr (371) som 
ett leasingåtagande avseende linje fyra i avfallskraftvär-
meverket samt 230 Mkr (270) som banklån. Under året har 
leasingåtagandet minskat med 42 Mkr (42). 

Kostnader för avfallsskatt
Koncernens kostnader för avfallsskatt uppgick under året 
till 6,3 Mkr (2,6). För 2020 utgick en avfallsskatt per ton 
om 540 kronor (520). 

Investeringar 
Investeringsvolymen för koncernen uppgick under året 
till 151 Mkr (137). Investeringarna har genomförts för att 
fortsatt följa den tekniska utvecklingen och för en fortsatt 
hög tillgänglighet och effektivitet i företagets behand-
lingsanläggningar. Bland de större investeringsobjekten 
finns kostnader för SIPTex-projektet, både för ombyggnad 
av Bjuröhallen och textilsorteringsmaskin, nytt affärssystem 
(D365), investering i kraftförsörjning i byggnaden på 
Bjurögatan, slaggsorteringen samt inköp av kompaktor 
och hjullastare.

Kostnader för återställning av deponier
Vid Sysavs deponier i Albäck och Måsalycke avslutades 
deponeringen 2008.  Avslutningsarbetena genom bland 
annat sluttäckningsarbeten har pågått sedan 2009. I början 
av juni 2014 invigdes en ny anläggning för biologisk re-
ning av lakvatten. Anläggningen som ligger på Spillepeng 
i Malmö ingår som en del av koncernens strävan att leda 
utvecklingen mot en långsiktig och hållbar avfallshantering.

Årets ianspråktagande uppgår till 15,6 Mkr (16,2) och årets 
avsättning uppgår till 16,4 Mkr (-0,9). Den ackumulerade 
avsättningen uppgår per balansdagen till 247 Mkr (246).
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FINANSIELL RISKHANTERING
Finansierings-, ränte- och valutarisker
Koncernens krediter löper med rörlig ränta. Av de totala 
krediterna 559 Mkr (641) skyddas 440 Mkr (520) med ränte-
derivat i form av ränteswappar som följer amorteringen 
av våra krediter. 

På balansdagen uppgick koncernens genomsnittliga ränta 
till 1,11 procent (1,09). Den genomsnittliga återstående 
löptiden på lånen är 4,1 år (5,1) och den genomsnittliga 
räntebindningen på derivaten uppgår till 3,8 år (4,8).

Sysav har under året genomfört valutasäkringar både i 
EUR och GBP. Koncernen bevakar löpande sina flöden 
i utländsk valuta och säkrar, i enlighet med framtagen 
finansiell riskpolicy, vid behov. 

Kredit- och motpartsrisker
Koncernens kunder utgörs huvudsakligen av avfallsläm-
nare, transportörer samt material- eller energiköpare.  

Riskerna hanteras genom löpande kontroll och uppfölj-
ning av kredit- och motpartsrisker via kreditupplysnings-
företag. Sysav använder välrenommerade och kända 
motparter för bilateral handel samt eftersträvar handel 
på väletablerade marknadsplatser. Kreditförlusterna va-
rierar över åren men har historiskt sett varit låga i förhål-
lande till total omsättning.

Prisrisker
Sysav bevakar löpande sina huvudsakliga tillgångsslag, 
till exempel återvunna material, elcertifikat, el, fjärrvärme 
och utsläppsrätter med syfte att identifiera eventuella 
prissäkringsbehov.  Förutom ett långsiktigt kontrakt som 
reglerar fjärrvärmepriser genomför Sysav en prissäkring 
för båda el och utsläppsrätter i enlighet med tillåtna in-
strument beskrivna i den finansiella riskpolicyn.

Likviditetsrisker
Koncernen fakturerar månadsvis och har det största 
intäktsflödet under tertial ett och tre. Likviditetsrisken 
hanteras genom en blandning av långa och korta avtal 
med samarbetspartners. En rullande månadsvis likvi-
ditetsplanering och regelbunden bevakning av saldo på 
konton görs. Detta tillsammans säkerställer att Sysav har 
likvida medel tillgängligt för, vid varje tidpunkt, aktuella 
utbetalningar.

Försäkringsrisker
Sysav arbetar med att ha en god bild över vilka risker 
som behöver täckas via ett väl avvägt försäkringsskydd. 
Tecknade försäkringar är kopplade till respektive tillgång 
och är konstruerade i form av krav, premier och självrisker 
samt vilka värden som täcks i de fall försäkringen behöver 
realiseras.   
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Flerårsöversikt

FLERÅRSÖVERSIKT | SYSAV 2020  

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Flerårsöversikt

Koncernen (mkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 1 065 1 008 956 915 877
Resultat efter finansiella poster 24 71 39 71 135
Balansomslutning 2 160 2 095 2 159 2 232 2 233
Soliditet % 41 41 38 35 31
Avkastning på sysselsatt kapital % 2 4 4 5 8
Avkastning på eget kapital efter skatt % 3 7 4 7 16
Antal årstjänster 337 333 333 330 306
Investeringar 151 137 127 76 46

Moderbolaget (mkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 524 502 496 512 426
Resultat efter finansiella poster -120 -95 -92 -47 -55
Balansomslutning 1 420 1 349 1 430 1 438 1 449
Soliditet % 39 41 39 37 37
Avkastning på sysselsatt kapital % -10 -7 -5 -2 -2
Avkastning på eget kapital efter skatt % 3 -13 -13 -7 -8
Antal årstjänster 210 214 214 212 188
Investeringar 87 104 107 51 35

Definitioner: se not 1

Förslag till vinstdisposition

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Utdelning till ägarna
I ny räkning överförs
Summa

282 934 142 kr            
285 150 142 kr            

Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:

266 083 403 kr            
19 066 739 kr              

285 150 142 kr            

2 216 000 kr                
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Resultaträkning

SYSAV 2020 | RESULTATRÄKNING

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Resultaträkning

not
(tkr) 2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning (3) 1 064 571 1 008 462 523 947 502 213
Övriga rörelseintäkter 27 219 4 040 20 846 20 720

1 091 790 1 012 502 544 793 522 933

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader -453 327 -355 236 -285 862 -254 637 
Övriga externa kostnader (5,6) -181 494 -154 026 -95 111 -79 021 
Personalkostnader (7,8,9) -250 097 -240 809 -156 115 -148 083 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar (10,15) -181 212 -185 152 -119 026 -126 377 

-1 066 130 -935 223 -656 114 -608 118 

Resultatandelar i intresseföretag (11) 5 911 3 263 -              -              

Rörelseresultat (4) 31 572 80 542 -111 321 -85 185 

Resultat från finansiella poster (12)
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar -              -              305 498
Ränteintäkter 963 1 181 221 129
Räntekostnader -8 780 -10 322 -9 491 -10 273 

-7 817 -9 141 -8 965 -9 646 

Resultat efter finansiella poster 23 755 71 401 -120 286 -94 831 

Bokslutsdispositioner (13) -              -              145 756 148 868

Resultat före skatt 23 755 71 401 25 470 54 037

Skatt på årets resultat (14) -1 595 -14 854 -6 403 -11 950 

Årets resultat 22 160 56 547 19 067 42 087

Koncernen Moderbolaget

10 (26)
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Balansräkning

BALANSRÄKNING | SYSAV 2020  

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Balansräkning

not
Tillgångar (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar (15)
Dataprogram 16 977 8 012 16 977 8 012
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 977 8 012 16 977 8 012

Materiella anläggningstillgångar (15)
Byggnader och mark 498 036 461 335 395 661 366 439
Maskiner och andra tekniska anläggningar 747 930 704 308 334 287 290 735
Inventarier, verktyg och installationer 125 459 123 113 105 715 97 777
Pågående nyanläggningar 63 149 184 719 41 681 163 793
Summa materiella anläggningstillgångar 1 434 574 1 473 475 877 344 918 745

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag (16) -                     -                   170 170
Fordringar hos koncernföretag (17) -                     -                   -                  6 250
Andelar i intresseföretag (18) 48 779 44 878 -                  -                
Uppskjuten skattefordran (24) -                     -                   20 547 25 640
Summa finansiella anläggningstillgångar 48 779 44 878 20 717 32 060

Summa anläggningstillgångar 1 500 331 1 526 365 915 038 958 817

Omsättningstillgångar

Varulager (19)
Råvaror och förnödenheter 13 647 11 490 3 811 3 182
Summa varulager 13 647 11 490 3 811 3 182

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 189 329 103 206 66 957 39 151
Fordringar koncernföretag -                     -                   91 483 16 205
Fordringar intresseföretag 3 496 2 084 -                  -                
Aktuella skattefordringar -                     26 466 -                  8 623
Övriga fordringar 68 680 11 068 58 321 7 069
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (20) 137 647 121 083 41 955 28 416
Summa kortfristiga fordringar 399 152 263 907 258 716 99 465

Kassa och bank 246 931 293 166 241 949 287 313

Summa omsättningstillgångar 659 730 568 563 504 476 389 960

SUMMA TILLGÅNGAR 2 160 060 2 094 928 1 419 515 1 348 777

Koncernen Moderbolaget
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Balansräkning

not
Tillgångar (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar (15)
Dataprogram 16 977 8 012 16 977 8 012
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 977 8 012 16 977 8 012

Materiella anläggningstillgångar (15)
Byggnader och mark 498 036 461 335 395 661 366 439
Maskiner och andra tekniska anläggningar 747 930 704 308 334 287 290 735
Inventarier, verktyg och installationer 125 459 123 113 105 715 97 777
Pågående nyanläggningar 63 149 184 719 41 681 163 793
Summa materiella anläggningstillgångar 1 434 574 1 473 475 877 344 918 745

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag (16) -                     -                   170 170
Fordringar hos koncernföretag (17) -                     -                   -                  6 250
Andelar i intresseföretag (18) 48 779 44 878 -                  -                
Uppskjuten skattefordran (24) -                     -                   20 547 25 640
Summa finansiella anläggningstillgångar 48 779 44 878 20 717 32 060

Summa anläggningstillgångar 1 500 331 1 526 365 915 038 958 817

Omsättningstillgångar

Varulager (19)
Råvaror och förnödenheter 13 647 11 490 3 811 3 182
Summa varulager 13 647 11 490 3 811 3 182

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 189 329 103 206 66 957 39 151
Fordringar koncernföretag -                     -                   91 483 16 205
Fordringar intresseföretag 3 496 2 084 -                  -                
Aktuella skattefordringar -                     26 466 -                  8 623
Övriga fordringar 68 680 11 068 58 321 7 069
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (20) 137 647 121 083 41 955 28 416
Summa kortfristiga fordringar 399 152 263 907 258 716 99 465

Kassa och bank 246 931 293 166 241 949 287 313

Summa omsättningstillgångar 659 730 568 563 504 476 389 960

SUMMA TILLGÅNGAR 2 160 060 2 094 928 1 419 515 1 348 777

Koncernen Moderbolaget
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

not
Eget kapital och skulder (tkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital (21)
Aktiekapital 33 000 33 000 -                  -                
Annat eget kapital 826 961 776 068 -                  -                
Årets resultat 22 160 56 547 -                  -                
Summa eget kapital 882 121 865 615 -                  -                

Bundet eget kapital
Aktiekapital -                     -                   33 000 33 000
Reservfond -                     -                   5 412 5 412
Summa bundet eget kapital -                     -                   38 412 38 412

 Fritt eget kapital
 Balanserat resultat -                     -                   266 083 229 652
 Årets resultat -                     -                   19 067 42 086
Summa fritt eget kapital -                     -                   285 150 271 738

Summa eget kapital -                     -                   323 562 310 150

Obeskattade reserver (22) -                     -                   296 920 314 676

Avsättningar
Avsättningar för pensioner (23) 95 730 95 043 90 039 89 307
Uppskjutna skatteskulder (24) 65 318 66 081 -                  -                
Övriga avsättningar (25) 247 019 246 217 247 019 246 217
Summa avsättningar 408 067 407 341 337 058 335 524

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut (26) 476 717 559 261 190 000 230 000
Summa långfristiga skulder 476 717 559 261 190 000 230 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut (26) 82 544 82 010 40 000 40 000
Leverantörsskulder 109 745 103 353 77 149 71 631
Skulder till koncernföretag -                     -                   6 497 -                
Skulder till intresseföretag -                     -                   69 229
Aktuella skatteskulder 157 -                   1 119 -                
Övriga skulder 74 387 12 871 61 969 5 966
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (27) 126 322 64 477 85 172 40 601
Summa kortfristiga skulder 393 155 262 711 271 975 158 427

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 160 060 2 094 928 1 419 515 1 348 777

Koncernen Moderbolaget
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Förändring av eget kapital
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Förändring av eget kapital (tkr)

Koncernen
Aktie-

kapital

Annat eget 
kapital inkl 

årets resultat
Summa 

eget kapital
Belopp vid årets utgång 2019-12-31 33 000 832 615 865 615
Utdelning -5 655 -5 655
Årets resultat 22 160 22 160
Belopp vid årets utgång 2020-12-31 33 000 849 120 882 120

Moderbolaget
Aktie-

kapital Reservfond

Balanserad 
vinst inkl 

årets resultat
Summa 

eget kapital
Belopp vid årets utgång 2019-12-31 33 000 5 412 271 738 310 150
Utdelning -5 655 -5 655
Årets resultat 19 067 19 067
Belopp vid årets utgång 2020-12-31 33 000 5 412 285 150 323 562

13 (26)
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Förändring av eget kapital (tkr)

Koncernen
Aktie-
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kapital inkl 

årets resultat
Summa 
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Kassaflödesanalys

SYSAV 2020 | KASSAFLÖDESANALYS

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Kassaflödesanalys

(tkr) 2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 31 572 80 542 -111 321 -85 185 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
- Avskrivningar 181 212 185 152 119 026 126 377
- Avsättningar 1 489 -24 173 1 533 -23 922 
- Resultat avyttring materiella anläggningstillgångar -              -838 -              -641 
- Resultatandelar i intresseföretag -5 911 -3 263 -              -              
Utdelning/försäljning intresseföretag 2 010 -              -              -              
Erhållen ränta 963 1 181 526 627
Erlagd ränta -8 780 -10 322 -9 491 -10 273 
Betald skatt 24 109 -41 689 8 432 -28 744 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 226 664 186 590 8 705 -21 761 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -2 157 914 -629 428
Förändring av rörelsefordringar -161 711 2 127 -92 595 20 485
Förändring av rörelseskulder 129 910 3 078 37 151 13 783
Kassaflöde från den löpande verksamheten 192 706 192 709 -47 368 12 935

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -132 413 -137 146 -67 728 -103 809 
Investering i immateriella anläggningstillgångar -18 863 -              -18 863 -              
Försäljning av materiella anläggningstillgångar -              1 989 -              1 192
Utdelning från intresseföretag -              2 000 -              -              
Återbetalning lån -              -              6 250 6 048
Koncernbidrag -              -              128 000 100 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -151 276 -133 157 47 659 3 431

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av finansiella skulder -82 010 -81 484 -40 000 -40 000 
Lämnad utdelning -5 655 -3 145 -5 655 -3 145 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -87 665 -84 629 -45 655 -43 145 

Årets kassaflöde -46 235 -25 077 -45 364 -26 779 
Likvida medel från årets början 293 166 318 243 287 313 314 092
Likvida medel vid årets slut 246 931 293 166 241 949 287 313

Diff

Koncernen Moderbolaget
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Tilläggsupplysningar
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Tilläggsupplysningar

Allmänt

Koncernredovisning

Intresseföretag

Kassaflödesanalys

Värderingsprinciper m.m.

Intäktsredovisning

Utsläppsrätter

Avfallsskatt

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i eget kapital och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt hänförliga till årets bokslutsdispositioner 
ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som avsättning medan resterande del tillförts koncernens eget kapital.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen 
vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter 
förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Intresseföretag är de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 
20% och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens 
redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet, netto efter avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade förändringar efter förvärvet 
redovisas i koncernen som ändring av innehavets redovisade värde.

Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldelning. Dessa tillgångar utgör 
immateriella rättigheter. Utsläppsrätter som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. Skulder för 
utsläppsrätter uppkommer i takt med utsläpp. Skulder värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Skulder för utsläppsrätter 
redovisas som Övriga kortfristiga skulder.

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter.  

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt 
för en obetydlig riskvärdefluktuation.

*det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:

*avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången

Avfallsskatt deklareras och erlägges avseende avfall som transporteras in på Sysavs område. Vidare deklareras och erhålles avfallsskatt avseende avfall 
som lämnar Sysavs område. Dessa transaktioner balanseras och redovisas som förutbetald avfallsskatt. Kostnadsförd avfallsskatt avser avfall som går till 
slutlig deponi. 

* det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången

*utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången 
ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. 

15 (26)
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Tilläggsupplysningar

Allmänt

Koncernredovisning

Intresseföretag

Kassaflödesanalys

Värderingsprinciper m.m.

Intäktsredovisning

Utsläppsrätter

Avfallsskatt

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i eget kapital och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt hänförliga till årets bokslutsdispositioner 
ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som avsättning medan resterande del tillförts koncernens eget kapital.

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna eller på annat 
sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen 
vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter 
förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Intresseföretag är de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 
20% och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens 
redovisade värde på innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet, netto efter avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade förändringar efter förvärvet 
redovisas i koncernen som ändring av innehavets redovisade värde.

Intäkter från utsläppsrätter redovisas i takt med att tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt värde vid tilldelning. Dessa tillgångar utgör 
immateriella rättigheter. Utsläppsrätter som utgör kortfristiga innehav ingår i posten Övriga fordringar och värderas enligt lägsta värdets princip. Skulder för 
utsläppsrätter uppkommer i takt med utsläpp. Skulder värderas till samma värde som tilldelade och anskaffade rättigheter. Skulder för utsläppsrätter 
redovisas som Övriga kortfristiga skulder.

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter.  

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt 
för en obetydlig riskvärdefluktuation.

*det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:

*avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången

Avfallsskatt deklareras och erlägges avseende avfall som transporteras in på Sysavs område. Vidare deklareras och erhålles avfallsskatt avseende avfall 
som lämnar Sysavs område. Dessa transaktioner balanseras och redovisas som förutbetald avfallsskatt. Kostnadsförd avfallsskatt avser avfall som går till 
slutlig deponi. 

* det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången

*utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för att tillgången 
ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. 
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Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning:
Antal år

Balanserade utvecklingsutgifter 10
Byggnader 
Avfallskraftvärmeverk 20-100
Förvaltningsfastighet 20-100
Markanläggningar
Markanläggningar 20
Markinventarier 20-100
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15
Transportmedel 7
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer
Maskininventarier 10
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5
Datorer 3

Leasing

Finansiella instrument

Säkringsredovisning

Låneutgifter

Inkomstskatter

Nedskrivningar

Avsättningar

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Varulager

Ersättning till anställda - pensioner

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital efter skatt

Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar 
kommer att krävas för att  fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som 
redovisas direkt i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för 
närvarande är 21,4%.

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-
principen tillämpats.

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar för maskiner och inventarier redovisas i moderbolaget som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

Leasingavtal klassificeras i moderbolaget som operationell leasing, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. I koncernen 
redovisas finansiell leasing genom att den leasade tillgången redovisas initialt i balansräkningen med en motsvarande skuld för framtida leasingavgifter. 
Tillgången skrivs av på samma sätt som för motsvarande tillgångar som ägs av koncernen. Betalda leasingavgifter redovisas som amortering och 
räntebetalning.

Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I 
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. 
Avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat 
bedömda framtida löneökningar och inflation. Auktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.

Målet att försöka neutralisera valutaeffekterna vid transaktioner i olika valutor uppnås med hjälp av valutaterminer. I de fall villkoren för säkringsredovisning 
är uppfyllda värderas fordran och skulden till terminskurs. Terminspremien periodiseras över säkringsinstrumentets löptid.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar 
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över 
resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, 
vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i 
övriga företag där verkligt värde är lägre än de redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade 
med den effektivränta som beräknas vid anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till balansdagens kurs.
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Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning:
Antal år

Balanserade utvecklingsutgifter 10
Byggnader 
Avfallskraftvärmeverk 20-100
Förvaltningsfastighet 20-100
Markanläggningar
Markanläggningar 20
Markinventarier 20-100
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15
Transportmedel 7
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer
Maskininventarier 10
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5
Datorer 3

Leasing

Finansiella instrument

Säkringsredovisning

Låneutgifter

Inkomstskatter

Nedskrivningar

Avsättningar

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Varulager

Ersättning till anställda - pensioner

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital efter skatt

Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar 
kommer att krävas för att  fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som 
redovisas direkt i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för 
närvarande är 21,4%.

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-
principen tillämpats.

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar för maskiner och inventarier redovisas i moderbolaget som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

Leasingavtal klassificeras i moderbolaget som operationell leasing, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. I koncernen 
redovisas finansiell leasing genom att den leasade tillgången redovisas initialt i balansräkningen med en motsvarande skuld för framtida leasingavgifter. 
Tillgången skrivs av på samma sätt som för motsvarande tillgångar som ägs av koncernen. Betalda leasingavgifter redovisas som amortering och 
räntebetalning.

Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I 
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. 
Avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat 
bedömda framtida löneökningar och inflation. Auktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.

Målet att försöka neutralisera valutaeffekterna vid transaktioner i olika valutor uppnås med hjälp av valutaterminer. I de fall villkoren för säkringsredovisning 
är uppfyllda värderas fordran och skulden till terminskurs. Terminspremien periodiseras över säkringsinstrumentets löptid.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar 
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över 
resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, 
vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i 
övriga företag där verkligt värde är lägre än de redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade 
med den effektivränta som beräknas vid anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till balansdagens kurs.
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Avkastning på sysselsatt kapital

Balanslikviditet

Soliditet

2020 2019 2020 2019
Avfallshantering, avgifter 483 314 469 873 214 820 198 814
Insamlings- och transportintäkter 40 987 40 495 40 987 40 495
Energileveranser 408 909 387 535 166 652 154 784
Försäljning av material 62 488 63 124 36 117 39 927
Hyresintäkter 3 253 3 878 47 398 48 173
Övriga försäljningsintäkter 65 620 43 556 17 973 20 020
Summa 1 064 571 1 008 462 523 947 502 213

 

Not 5 Leasingavgifter

2020 2019 2020 2019
Årets leasingavgifter:

Lokalhyra -                 -                 10 084 9 932
Inventarier linje 4 -                 -                 41 580 40 187
Övriga leasingavgifter 990 1 074 415 689

Summa 990 1 074 52 079 50 809

Återstående leasingavgifter förfaller till betalning:

2020 2019 2020 2019
Inom 1 år 990 1 074 51 739 51 462
Inom 2 till 5 år 990 1 074 109 350 141 984
Senare än 5 år -                 -                 3 413 8 690
Summa 1 980 2 148 164 502 202 137

2020 2019 2020 2019
Malmö Stad

Revisionsuppdrag 32 32 32 32

Mazars AB
Revisionsuppdrag 260 314 163 199
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 89 -                 89 -                        

Summa 381 346 284 231

Operationell leasing inkl hyra för lokal

Moderbolaget
Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning med avdrag för genomsnittligt icke 
räntebärande skulder.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

ModerbolagetKoncernen

Koncernen

Koncernen

Koncernen Moderbolaget

Av moderbolagets försäljning avser 15 % (17) försäljning till andra koncernföretag.
Av moderbolagets inköp avser  13 % (12) inköp från andra koncernföretag. 

Omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i förhållande till kortfristiga skulder.

Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt på årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital.

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer inte alltid motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som kan komma leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av 
framtida kostnader för att sluttäcka nuvarande deponi samt efterbehandlingskostnader för samtliga tre deponier.

Not 6 Arvode och kostnadsersättning revisorer

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Moderbolaget
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Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning:
Antal år

Balanserade utvecklingsutgifter 10
Byggnader 
Avfallskraftvärmeverk 20-100
Förvaltningsfastighet 20-100
Markanläggningar
Markanläggningar 20
Markinventarier 20-100
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15
Transportmedel 7
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer
Maskininventarier 10
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5
Datorer 3

Leasing

Finansiella instrument

Säkringsredovisning

Låneutgifter

Inkomstskatter

Nedskrivningar

Avsättningar

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Varulager

Ersättning till anställda - pensioner

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital efter skatt

Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar 
kommer att krävas för att  fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som 
redovisas direkt i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för 
närvarande är 21,4%.

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-
principen tillämpats.

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar för maskiner och inventarier redovisas i moderbolaget som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

Leasingavtal klassificeras i moderbolaget som operationell leasing, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. I koncernen 
redovisas finansiell leasing genom att den leasade tillgången redovisas initialt i balansräkningen med en motsvarande skuld för framtida leasingavgifter. 
Tillgången skrivs av på samma sätt som för motsvarande tillgångar som ägs av koncernen. Betalda leasingavgifter redovisas som amortering och 
räntebetalning.

Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I 
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. 
Avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat 
bedömda framtida löneökningar och inflation. Auktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.

Målet att försöka neutralisera valutaeffekterna vid transaktioner i olika valutor uppnås med hjälp av valutaterminer. I de fall villkoren för säkringsredovisning 
är uppfyllda värderas fordran och skulden till terminskurs. Terminspremien periodiseras över säkringsinstrumentets löptid.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar 
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över 
resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, 
vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i 
övriga företag där verkligt värde är lägre än de redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade 
med den effektivränta som beräknas vid anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till balansdagens kurs.
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Avkastning på sysselsatt kapital

Balanslikviditet

Soliditet

2020 2019 2020 2019
Avfallshantering, avgifter 483 314 469 873 214 820 198 814
Insamlings- och transportintäkter 40 987 40 495 40 987 40 495
Energileveranser 408 909 387 535 166 652 154 784
Försäljning av material 62 488 63 124 36 117 39 927
Hyresintäkter 3 253 3 878 47 398 48 173
Övriga försäljningsintäkter 65 620 43 556 17 973 20 020
Summa 1 064 571 1 008 462 523 947 502 213

 

Not 5 Leasingavgifter

2020 2019 2020 2019
Årets leasingavgifter:

Lokalhyra -                 -                 10 084 9 932
Inventarier linje 4 -                 -                 41 580 40 187
Övriga leasingavgifter 990 1 074 415 689

Summa 990 1 074 52 079 50 809

Återstående leasingavgifter förfaller till betalning:

2020 2019 2020 2019
Inom 1 år 990 1 074 51 739 51 462
Inom 2 till 5 år 990 1 074 109 350 141 984
Senare än 5 år -                 -                 3 413 8 690
Summa 1 980 2 148 164 502 202 137

2020 2019 2020 2019
Malmö Stad

Revisionsuppdrag 32 32 32 32

Mazars AB
Revisionsuppdrag 260 314 163 199
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 89 -                 89 -                        

Summa 381 346 284 231

Operationell leasing inkl hyra för lokal

Moderbolaget
Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader dividerat med genomsnittlig balansomslutning med avdrag för genomsnittligt icke 
räntebärande skulder.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

ModerbolagetKoncernen

Koncernen

Koncernen

Koncernen Moderbolaget

Av moderbolagets försäljning avser 15 % (17) försäljning till andra koncernföretag.
Av moderbolagets inköp avser  13 % (12) inköp från andra koncernföretag. 

Omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i förhållande till kortfristiga skulder.

Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt på årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital.

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer inte alltid motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som kan komma leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av 
framtida kostnader för att sluttäcka nuvarande deponi samt efterbehandlingskostnader för samtliga tre deponier.

Not 6 Arvode och kostnadsersättning revisorer

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Moderbolaget
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

2020 2019 2020 2019
Antal anställda 337 333 210 214

Varav kvinnor 33% 33% 38% 37%
Varav män 67% 67% 62% 63%

Könsfördelning:
Fördelningen mellan kvinnor och män i 
företagets styrelse:
Kvinnor 2 1 2 1
Män 11 12 11 12

Fördelningen mellan kvinnor och män i 
företagsledningen:
Kvinnor 2 3 2 3
Män 7 6 7 6

2020 2019 2020 2019
Löner och ersättningar:
Till VD och styrelser 3 357 3 424 2 347 2 404
Till övriga anställda 158 408 150 665 96 556 92 072
Sociala kostnader 77 657 74 751 51 089 46 094
Summa löner, ersättning och sociala kostnader 239 423 228 841 149 993 140 569

Av dessa avser 1 090 tkr (151) bolagets nuvarande och tidigare VD. 
Bolagets utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD uppgår till 10 723 tkr (10 787).

Av dessa avser 1 533 tkr (483) bolagens VD. 
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD och dotterbolags VD uppgår till 16 252 tkr (16 362).

2020 2019 2020 2019
Planenliga avskrivningar av:

Immateriella anl tillgångar 9 898 22 214 9 898 22 214
Byggnader 19 746 19 484 16 592 16 404
Markanläggningar 11 803 11 639 11 653 11 522
Maskiner och andra tekniska anläggningar 107 098 102 236 56 592 54 413
Inventarier, verktyg och installationer 32 668 29 579 24 291 21 824

Summa 181 212 185 152 119 026 126 377

Not 8 Löner, andra ersättningar, sociala kostnader 

Not 9 Avtal om avgångsvederlag

Not 10 Planenliga avskrivningar
Koncernen

Koncernen Moderbolaget

Moderbolaget

Not 7 Medelantalet anställda

Koncernens pensionskostnader uppgår till 22 671 tkr (19 841) och ingår i posten sociala kostnader ovan. 

ModerbolagetKoncernen

Moderbolagets pensionskostnader uppgår till 16 407 tkr (12 385) och ingår i posten sociala kostnader ovan. 

För VD i moderbolaget samt dotterbolaget Sysav Industri AB gäller en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida 
har VD, utöver uppsägningslön för 6 månader, rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. För dotterbolaget Sysav Utveckling 
AB kan VD:s avgångsvederlag , inkl. uppsägningslön, motsvara högst 18 månadslöner.
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning:
Antal år

Balanserade utvecklingsutgifter 10
Byggnader 
Avfallskraftvärmeverk 20-100
Förvaltningsfastighet 20-100
Markanläggningar
Markanläggningar 20
Markinventarier 20-100
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15
Transportmedel 7
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer
Maskininventarier 10
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5
Datorer 3

Leasing

Finansiella instrument

Säkringsredovisning

Låneutgifter

Inkomstskatter

Nedskrivningar

Avsättningar

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Varulager

Ersättning till anställda - pensioner

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital efter skatt

Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att utbetalningar 
kommer att krävas för att  fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som 
redovisas direkt i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för 
närvarande är 21,4%.

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-
principen tillämpats.

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar för maskiner och inventarier redovisas i moderbolaget som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

Leasingavtal klassificeras i moderbolaget som operationell leasing, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. I koncernen 
redovisas finansiell leasing genom att den leasade tillgången redovisas initialt i balansräkningen med en motsvarande skuld för framtida leasingavgifter. 
Tillgången skrivs av på samma sätt som för motsvarande tillgångar som ägs av koncernen. Betalda leasingavgifter redovisas som amortering och 
räntebetalning.

Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I 
avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. 
Avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat 
bedömda framtida löneökningar och inflation. Auktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.

Målet att försöka neutralisera valutaeffekterna vid transaktioner i olika valutor uppnås med hjälp av valutaterminer. I de fall villkoren för säkringsredovisning 
är uppfyllda värderas fordran och skulden till terminskurs. Terminspremien periodiseras över säkringsinstrumentets löptid.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar 
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över 
resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, 
vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i 
övriga företag där verkligt värde är lägre än de redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade 
med den effektivränta som beräknas vid anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har upptagits till balansdagens kurs.
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

2020 2019
ÅGAB Syd AB 3 572 1 777
KS Recycling AB -42 -188 
Carl F AB 2 381 1 674
Summa 5 911 3 263

2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter
Ränteintäkter från dotterbolag -                 -                 305 498
Övriga ränteintäkter 963 1 181 221 129
Summa 963 1 181 526 627

Räntekostnader
Räntekostnader pensionsskuld 664 670 628 633
Övriga räntekostnader 8 116 9 652 8 863 9 640
Summa 8 780 10 322 9 491 10 273

2020 2019
Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt 
plan 17 946 58 568
Periodiseringsfond -190 -9 700 
Erhållna koncernbidrag 128 000 100 000
Summa 145 756 148 868

2020 2019 2020 2019
Aktuell skatt -2 357 -15 874 -1 310 -6 231 
Uppskjuten skatt 762 1 020 -5 093 -5 719 
Summa -1 595 -14 854 -6 403 -11 950

Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt 23 755 71 401 25 470 54 037
Skatt enl gällande skattesats, 21,4% -5 084 -15 280 -5 451 -11 564 

Avstämning av redovisad skatt
Ej avdagsgilla kostnader -266 -357 -154 -235 
Ej skattepliktiga intäkter 1 265 698 -                        -                        
Tidigare ej värderade temporära skillnader -                 -154 -                        -151 
Ändrad framtida skattesats 2 490 239 -798 -                        
Summa -1 595 -14 854 -6 403 -11 950 

Not 11 Resultatandelar intresseföretag

Not 12 Finansiella poster
Koncernen

Not 13 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

Moderbolaget

Not 14 Skatt på årets resultat
ModerbolagetKoncernen

Koncernen
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

2020 2019
ÅGAB Syd AB 3 572 1 777
KS Recycling AB -42 -188 
Carl F AB 2 381 1 674
Summa 5 911 3 263

2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter
Ränteintäkter från dotterbolag -                 -                 305 498
Övriga ränteintäkter 963 1 181 221 129
Summa 963 1 181 526 627

Räntekostnader
Räntekostnader pensionsskuld 664 670 628 633
Övriga räntekostnader 8 116 9 652 8 863 9 640
Summa 8 780 10 322 9 491 10 273

2020 2019
Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt 
plan 17 946 58 568
Periodiseringsfond -190 -9 700 
Erhållna koncernbidrag 128 000 100 000
Summa 145 756 148 868

2020 2019 2020 2019
Aktuell skatt -2 357 -15 874 -1 310 -6 231 
Uppskjuten skatt 762 1 020 -5 093 -5 719 
Summa -1 595 -14 854 -6 403 -11 950

Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt 23 755 71 401 25 470 54 037
Skatt enl gällande skattesats, 21,4% -5 084 -15 280 -5 451 -11 564 

Avstämning av redovisad skatt
Ej avdagsgilla kostnader -266 -357 -154 -235 
Ej skattepliktiga intäkter 1 265 698 -                        -                        
Tidigare ej värderade temporära skillnader -                 -154 -                        -151 
Ändrad framtida skattesats 2 490 239 -798 -                        
Summa -1 595 -14 854 -6 403 -11 950 

Not 11 Resultatandelar intresseföretag

Not 12 Finansiella poster
Koncernen

Not 13 Bokslutsdispositioner

Moderbolaget

Moderbolaget

Not 14 Skatt på årets resultat
ModerbolagetKoncernen

Koncernen
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Immateriella anläggningstillgångar 2020 2019 2020 2019
Dataprogram
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 43 700 43 700 43 700 43 700
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 18 863 -                 18 863 -                        

Summa 62 563 43 700 62 563 43 700

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -35 688 -13 474 -35 688 -13 474 
Årets avskrivning enligt plan -9 898 -22 214 -9 898 -22 214 

Summa -45 586 -35 688 -45 586 -35 688 

Redovisat värde vid årets slut 16 977 8 012 16 977 8 012

Materiella anläggningstillgångar 2020 2019 2020 2019
Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 733 669 734 298 590 354 590 354
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 60 123 -629 49 341 -                        

Summa 793 792 733 669 639 695 590 354

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -457 605 -438 246 -362 742 -346 338 
Avyttring och utrangering -                 125 -                        -                        
Årets avskrivning enligt plan -19 746 -19 484 -16 592 -16 404 

Summa -477 351 -457 605 -379 334 -362 742 

Redovisat värde vid årets slut 316 442 276 065 260 361 227 612

Markanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 248 873 248 073 239 650 241 471
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 8 125 2 621 8 125 -                        
Avyttring och utrangering -                 -1 821 -                        -1 821 

Summa 256 998 248 873 247 775 239 650

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -133 926 -124 108 -127 423 -117 722 
Avyttring och utrangering -                 1 821 -                        1 821
Årets avskrivning enligt plan -11 803 -11 639 -11 653 -11 522 

Summa -145 729 -133 926 -139 076 -127 423 

Redovisat värde vid årets slut 111 270 114 947 108 700 112 226

Moderbolaget

Koncernen

Koncernen
Not 15 Immateriella- och materiella anläggningstillgångar

Moderbolaget
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 70 324 70 324 26 601 26 601
Redovisat värde vid årets slut 70 324 70 324 26 602 26 601

Summa byggnader och mark 498 036 461 335 395 661 366 439

2020 2019 2020 2019
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 2 202 542 2 204 155 997 694 1 009 930
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 150 720 23 985 100 145 13 057
Avyttring och utrangering -361 -25 598 -2 616 -25 294 

Summa 2 352 901 2 202 542 1 095 222 997 694

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -1 498 236 -1 421 598 -706 959 -677 840 
Avyttring och utrangering 361 25 598 2 616 25 294
Årets avskrivning enligt plan -107 098 -102 236 -56 592 -54 413 

Summa -1 604 973 -1 498 236 -760 935 -706 959 

Redovisat värde vid årets slut 747 930 704 308 334 287 290 735
I ovanstående ingår:
Maskiner finansierade via leasing 320 000 360 000 -                        -                        

Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 525 319 560 774 418 924 457 733
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 35 014 26 038 32 228 19 969
Avyttring och utrangering -                 -61 493 -                        -58 778 

Summa 560 333 525 319 451 152 418 924

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -402 205 -433 472 -321 146 -357 549 
Avyttring och utrangering -                 60 847 -                        58 227
Årets avskrivning enligt plan -32 668 -29 580 -24 291 -21 824 

Summa -434 873 -402 205 -345 437 -321 146 

Redovisat värde vid årets slut 125 459 123 113 105 715 97 777

Pågående nyanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 184 719 100 217 163 793 93 010
Årets investeringar 151 275 137 146 86 591 103 809
Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer -272 845 -52 644 -208 703 -33 026 

Redovisat värde vid årets slut 63 149 184 719 41 681 163 793

Moderbolaget  Antal andelar  Bokfört värde 
2020-12-31

SYSAV Industri AB 1 000 120
SYSAV Utveckling AB 1 000 50
Utgående balans 170

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 170 170
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 170

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Säte

SYSAV Industri AB Malmö
SYSAV Utveckling AB Malmö

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 250 12 298
Amortering -6 250 -6 048
Redovisat värde -                       6 250

556289-5978

100
100

Koncernen Moderbolaget

Organisationsnummer
556474-8803

 Kapital- och 
rösträttsandelar (%) 

Not 16 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget
Not 17 Fordringar hos koncernföretag
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 70 324 70 324 26 601 26 601
Redovisat värde vid årets slut 70 324 70 324 26 602 26 601

Summa byggnader och mark 498 036 461 335 395 661 366 439

2020 2019 2020 2019
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 2 202 542 2 204 155 997 694 1 009 930
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 150 720 23 985 100 145 13 057
Avyttring och utrangering -361 -25 598 -2 616 -25 294 

Summa 2 352 901 2 202 542 1 095 222 997 694

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -1 498 236 -1 421 598 -706 959 -677 840 
Avyttring och utrangering 361 25 598 2 616 25 294
Årets avskrivning enligt plan -107 098 -102 236 -56 592 -54 413 

Summa -1 604 973 -1 498 236 -760 935 -706 959 

Redovisat värde vid årets slut 747 930 704 308 334 287 290 735
I ovanstående ingår:
Maskiner finansierade via leasing 320 000 360 000 -                        -                        

Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 525 319 560 774 418 924 457 733
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 35 014 26 038 32 228 19 969
Avyttring och utrangering -                 -61 493 -                        -58 778 

Summa 560 333 525 319 451 152 418 924

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -402 205 -433 472 -321 146 -357 549 
Avyttring och utrangering -                 60 847 -                        58 227
Årets avskrivning enligt plan -32 668 -29 580 -24 291 -21 824 

Summa -434 873 -402 205 -345 437 -321 146 

Redovisat värde vid årets slut 125 459 123 113 105 715 97 777

Pågående nyanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 184 719 100 217 163 793 93 010
Årets investeringar 151 275 137 146 86 591 103 809
Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer -272 845 -52 644 -208 703 -33 026 

Redovisat värde vid årets slut 63 149 184 719 41 681 163 793

Moderbolaget  Antal andelar  Bokfört värde 
2020-12-31

SYSAV Industri AB 1 000 120
SYSAV Utveckling AB 1 000 50
Utgående balans 170

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 170 170
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 170

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Säte

SYSAV Industri AB Malmö
SYSAV Utveckling AB Malmö

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 250 12 298
Amortering -6 250 -6 048
Redovisat värde -                       6 250

556289-5978

100
100

Koncernen Moderbolaget

Organisationsnummer
556474-8803

 Kapital- och 
rösträttsandelar (%) 

Not 16 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget
Not 17 Fordringar hos koncernföretag
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 70 324 70 324 26 601 26 601
Redovisat värde vid årets slut 70 324 70 324 26 602 26 601

Summa byggnader och mark 498 036 461 335 395 661 366 439

2020 2019 2020 2019
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 2 202 542 2 204 155 997 694 1 009 930
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 150 720 23 985 100 145 13 057
Avyttring och utrangering -361 -25 598 -2 616 -25 294 

Summa 2 352 901 2 202 542 1 095 222 997 694

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -1 498 236 -1 421 598 -706 959 -677 840 
Avyttring och utrangering 361 25 598 2 616 25 294
Årets avskrivning enligt plan -107 098 -102 236 -56 592 -54 413 

Summa -1 604 973 -1 498 236 -760 935 -706 959 

Redovisat värde vid årets slut 747 930 704 308 334 287 290 735
I ovanstående ingår:
Maskiner finansierade via leasing 320 000 360 000 -                        -                        

Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 525 319 560 774 418 924 457 733
Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 35 014 26 038 32 228 19 969
Avyttring och utrangering -                 -61 493 -                        -58 778 

Summa 560 333 525 319 451 152 418 924

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -402 205 -433 472 -321 146 -357 549 
Avyttring och utrangering -                 60 847 -                        58 227
Årets avskrivning enligt plan -32 668 -29 580 -24 291 -21 824 

Summa -434 873 -402 205 -345 437 -321 146 

Redovisat värde vid årets slut 125 459 123 113 105 715 97 777

Pågående nyanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 184 719 100 217 163 793 93 010
Årets investeringar 151 275 137 146 86 591 103 809
Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer -272 845 -52 644 -208 703 -33 026 

Redovisat värde vid årets slut 63 149 184 719 41 681 163 793

Moderbolaget  Antal andelar  Bokfört värde 
2020-12-31

SYSAV Industri AB 1 000 120
SYSAV Utveckling AB 1 000 50
Utgående balans 170

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 170 170
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 170

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Säte

SYSAV Industri AB Malmö
SYSAV Utveckling AB Malmö

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 250 12 298
Amortering -6 250 -6 048
Redovisat värde -                       6 250

556289-5978

100
100

Koncernen Moderbolaget

Organisationsnummer
556474-8803

 Kapital- och 
rösträttsandelar (%) 

Not 16 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget
Not 17 Fordringar hos koncernföretag
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

 Kapital- och 
rösträtts-

andelar (%) 
 Antal 

andelar 
 Bokfört värde i 

koncern 
2020-12-31 2019-12-31

ÅGAB Syd AB 40 2 000 14 449 10 877
KS Recycling AB -                        552
Carl F AB 24 2 400 34 330 33 449
Utgående balans 48 779 44 878

2020-12-31 2019-12-31
Ingående redovisat värde 44 878 43 615
Utdelning -                 -2 000 
Årets försäljning -1 810 -                 
Årets resultatandel 5 711 3 263
Redovisat värde 48 779 44 878

Varulagret består av återvinningsmaterial, reservdelar samt produktemballage vid bolagens
anläggningar. 

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Förutbetald avfallsskatt 106 943 102 359 23 787 15 598
Övriga förutbetalda kostnader 12 754 5 259 9 765 6 877
Upplupna intäkter 17 950 13 465 8 403 5 941
Utgående balans 137 647 121 083 41 955 28 416

Not 19 Varulager

Not 18 Andelar i intresseföretag

Koncernen

Koncernen Moderbolaget
Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22 (26)

SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Antalet aktier uppgår till 33 000 och kvotvärdet är 1 000 kr per aktie.

2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

maskiner och inventarier 287 030 304 976
Periodiseringsfond 9 890 9 700

Utgående balans 296 920 314 676

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 95 043 97 613 89 307 91 626
Ökning av skulden, ränta 664 670 628 633
Ökning/minskning av skulden 22 -3 240 104 -2 952 
Utgående balans 95 730 95 043 90 039 89 307

Uppskjuten skattefordran (+) / Uppskjuten skatteskuld (-) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans -66 081 -67 102 25 640 31 359
Förändring via resultaträkningen 762 1 021 -5 093 -5 719
Utgående balans -65 318 -66 081 20 547 25 640

Temporära skillnader återfinns i följande poster:

Koncernen
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Obeskattade reserver -                 -                 -78 466 -83 359 
Fastighet -                 -                 -5 814 -5 140 
Maskiner och inventarier -                 -                 15 577 21 345
Kundfordringar -                 -                 195 239
Upplupna kostnader -                 -                 3 190 834
Redovisat värde -                -                -65 318 -66 081 

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Fastighet 4 348 5 787 -                        -                        
Maskiner och inventarier 13 669 18 933 -                        -                        
Kundfordringar 50 86 -                        -                        
Upplupna kostnader 2 480 834 -                        -                        
Redovisat värde 20 547 25 640 -                       -                        

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 246 217 267 820 246 217 267 820
Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning av 
avslutade deponier 802 -18 504 802 -18 504 
Avsättning för återställning av upplag -                 -3 099 -                        -3 099 
Utgående balans 247 019 246 217 247 019 246 217

Avsättning har gjorts för att täcka framtida kostnader för hantering av lakvatten och topptäckning av avslutade deponier och för 
återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade till och beräknade utifrån det nya EG-direktivet 
1999/31 om "Deponering av avfall". Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på en 20-årig tidshorisont efter avslutad sluttäckning.

Not 24 Uppskjuten skattefordran/uppskjuten skatteskuld

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen

Not 21 Eget kapital

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Not 25 Övriga avsättningar

Not 22 Obeskattade reserver

I annat eget kapital i koncernen ingår kapitalandelsfond med 29 531 tkr (24 829).

Obeskattade reserver uppdelas i koncernen i uppskjuten skatteskuld respektive eget kapital.

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld

Koncernen

Koncernen Moderbolaget
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

Antalet aktier uppgår till 33 000 och kvotvärdet är 1 000 kr per aktie.

2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

maskiner och inventarier 287 030 304 976
Periodiseringsfond 9 890 9 700

Utgående balans 296 920 314 676

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 95 043 97 613 89 307 91 626
Ökning av skulden, ränta 664 670 628 633
Ökning/minskning av skulden 22 -3 240 104 -2 952 
Utgående balans 95 730 95 043 90 039 89 307

Uppskjuten skattefordran (+) / Uppskjuten skatteskuld (-) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans -66 081 -67 102 25 640 31 359
Förändring via resultaträkningen 762 1 021 -5 093 -5 719
Utgående balans -65 318 -66 081 20 547 25 640

Temporära skillnader återfinns i följande poster:

Koncernen
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Obeskattade reserver -                 -                 -78 466 -83 359 
Fastighet -                 -                 -5 814 -5 140 
Maskiner och inventarier -                 -                 15 577 21 345
Kundfordringar -                 -                 195 239
Upplupna kostnader -                 -                 3 190 834
Redovisat värde -                -                -65 318 -66 081 

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Fastighet 4 348 5 787 -                        -                        
Maskiner och inventarier 13 669 18 933 -                        -                        
Kundfordringar 50 86 -                        -                        
Upplupna kostnader 2 480 834 -                        -                        
Redovisat värde 20 547 25 640 -                       -                        

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående balans 246 217 267 820 246 217 267 820
Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning av 
avslutade deponier 802 -18 504 802 -18 504 
Avsättning för återställning av upplag -                 -3 099 -                        -3 099 
Utgående balans 247 019 246 217 247 019 246 217

Avsättning har gjorts för att täcka framtida kostnader för hantering av lakvatten och topptäckning av avslutade deponier och för 
återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade till och beräknade utifrån det nya EG-direktivet 
1999/31 om "Deponering av avfall". Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på en 20-årig tidshorisont efter avslutad sluttäckning.

Not 24 Uppskjuten skattefordran/uppskjuten skatteskuld

Not 23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen

Not 21 Eget kapital

Moderbolaget

Moderbolaget

Moderbolaget

Not 25 Övriga avsättningar

Not 22 Obeskattade reserver

I annat eget kapital i koncernen ingår kapitalandelsfond med 29 531 tkr (24 829).

Obeskattade reserver uppdelas i koncernen i uppskjuten skatteskuld respektive eget kapital.

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld

Koncernen

Koncernen Moderbolaget
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Förfallotidpunkt:

Inom ett år från balansdagen 82 544 82 010 40 000 40 000
Mellan två till fem år från balansdagen 446 717 489 261 160 000 160 000
Senare än fem år från balansdagen 30 000 70 000 30 000 70 000

Utgående balans 559 261 641 271 230 000 270 000

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Personalrelaterade kostnader 36 406 32 633 21 019 18 393
Upplupen ränta 104 171 104 171
Övriga upplupa kostnader 89 812 31 673 64 049 22 037
Förutbetalda intäkter -                 -                 -                        -                        
Utgående balans 126 322 64 477 85 172 40 601

2020-12-31 2019-12-31
Äganderättsförbehåll i finansiellt leasad maskin 320 000 360 000
Summa 320 000 360 000

Not 29 Eventualförpliktelser

2020-12-31 2019-12-31
Borgensåtaganden till förmån för koncernföretag 650 450
Summa 650 450

Not 30 Derivat
Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2020-12-31
Ränteswappar ff 2022-2025                     Nominellt belopp 440 000 440 000
                                                                        Marknadsvärde -15 768 -15 768
Valutatermin EUR köp ff 2021                  Nominellt belopp EUR 2 287 -                 
                                                                       Marknadsvärde SEK -791 -                 
Utsläppsrättsterminer köp ff 2021-2023 Antal 399 222 399 222
                                                                       Marknadsvärde SEK 49 146 49 146
Elterminer sälj ff 2021-2024                    Volym Mwh 245 136 122 428
                                                                       Marknadsvärde SEK 1 012 496

Not 31 Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:

Balanserat resultat 266 083 403 kr    
Årets resultat 19 066 739 kr      
Summa 285 150 142 kr    

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Utdelning 2 216 000 kr        
I ny räkning överförs 282 934 142 kr    

285 150 142 kr    

Not 28 Ställda säkerheter

Koncernen

Not 26 Långfristiga skulder
Koncernen Moderbolaget

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Moderbolaget

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswappar. Vid årsskiftet 
bestod instrumenten av fyra avtal om sammanlagt 440 MSEK (520).

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,8 år (4,8) och den genomsnittliga effektiva räntan 
uppgår till 1,11 % (1,09). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 4,1 år (5,1).

Moderbolaget

Koncernen

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Förfallotidpunkt:

Inom ett år från balansdagen 82 544 82 010 40 000 40 000
Mellan två till fem år från balansdagen 446 717 489 261 160 000 160 000
Senare än fem år från balansdagen 30 000 70 000 30 000 70 000

Utgående balans 559 261 641 271 230 000 270 000

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Personalrelaterade kostnader 36 406 32 633 21 019 18 393
Upplupen ränta 104 171 104 171
Övriga upplupa kostnader 89 812 31 673 64 049 22 037
Förutbetalda intäkter -                 -                 -                        -                        
Utgående balans 126 322 64 477 85 172 40 601

2020-12-31 2019-12-31
Äganderättsförbehåll i finansiellt leasad maskin 320 000 360 000
Summa 320 000 360 000

Not 29 Eventualförpliktelser

2020-12-31 2019-12-31
Borgensåtaganden till förmån för koncernföretag 650 450
Summa 650 450

Not 30 Derivat
Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2020-12-31
Ränteswappar ff 2022-2025                     Nominellt belopp 440 000 440 000
                                                                        Marknadsvärde -15 768 -15 768
Valutatermin EUR köp ff 2021                  Nominellt belopp EUR 2 287 -                 
                                                                       Marknadsvärde SEK -791 -                 
Utsläppsrättsterminer köp ff 2021-2023 Antal 399 222 399 222
                                                                       Marknadsvärde SEK 49 146 49 146
Elterminer sälj ff 2021-2024                    Volym Mwh 245 136 122 428
                                                                       Marknadsvärde SEK 1 012 496

Not 31 Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:

Balanserat resultat 266 083 403 kr    
Årets resultat 19 066 739 kr      
Summa 285 150 142 kr    

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Utdelning 2 216 000 kr        
I ny räkning överförs 282 934 142 kr    

285 150 142 kr    

Not 28 Ställda säkerheter

Koncernen

Not 26 Långfristiga skulder
Koncernen Moderbolaget

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Moderbolaget

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswappar. Vid årsskiftet 
bestod instrumenten av fyra avtal om sammanlagt 440 MSEK (520).

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,8 år (4,8) och den genomsnittliga effektiva räntan 
uppgår till 1,11 % (1,09). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 4,1 år (5,1).

Moderbolaget

Koncernen

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
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SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag
Org.nummer 556187-0410

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Förfallotidpunkt:

Inom ett år från balansdagen 82 544 82 010 40 000 40 000
Mellan två till fem år från balansdagen 446 717 489 261 160 000 160 000
Senare än fem år från balansdagen 30 000 70 000 30 000 70 000

Utgående balans 559 261 641 271 230 000 270 000

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Personalrelaterade kostnader 36 406 32 633 21 019 18 393
Upplupen ränta 104 171 104 171
Övriga upplupa kostnader 89 812 31 673 64 049 22 037
Förutbetalda intäkter -                 -                 -                        -                        
Utgående balans 126 322 64 477 85 172 40 601

2020-12-31 2019-12-31
Äganderättsförbehåll i finansiellt leasad maskin 320 000 360 000
Summa 320 000 360 000

Not 29 Eventualförpliktelser

2020-12-31 2019-12-31
Borgensåtaganden till förmån för koncernföretag 650 450
Summa 650 450

Not 30 Derivat
Koncernen Moderbolaget

2020-12-31 2020-12-31
Ränteswappar ff 2022-2025                     Nominellt belopp 440 000 440 000
                                                                        Marknadsvärde -15 768 -15 768
Valutatermin EUR köp ff 2021                  Nominellt belopp EUR 2 287 -                 
                                                                       Marknadsvärde SEK -791 -                 
Utsläppsrättsterminer köp ff 2021-2023 Antal 399 222 399 222
                                                                       Marknadsvärde SEK 49 146 49 146
Elterminer sälj ff 2021-2024                    Volym Mwh 245 136 122 428
                                                                       Marknadsvärde SEK 1 012 496

Not 31 Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande är följande:

Balanserat resultat 266 083 403 kr    
Årets resultat 19 066 739 kr      
Summa 285 150 142 kr    

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Utdelning 2 216 000 kr        
I ny räkning överförs 282 934 142 kr    

285 150 142 kr    

Not 28 Ställda säkerheter

Koncernen

Not 26 Långfristiga skulder
Koncernen Moderbolaget

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Moderbolaget

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswappar. Vid årsskiftet 
bestod instrumenten av fyra avtal om sammanlagt 440 MSEK (520).

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,8 år (4,8) och den genomsnittliga effektiva räntan 
uppgår till 1,11 % (1,09). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 4,1 år (5,1).

Moderbolaget

Koncernen

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag 
för år 2020, som ingår från sid 12 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finan-
siella ställning per den 31 december 2020 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultat-räkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina ut-
talanden.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och åter-
finns före sid 12. Det är styrelsen och verkställande di-
rektören som har ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen omfattar inte denna information och 
jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 

genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra in-
formationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag 
skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera 
i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direk-
tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande di-
rektören för bedömningen av bolagets och koncernens för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksam¬heten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget, upp-
höra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.   

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i  
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag Org. nr 556187-0410
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omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosät-
tande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för min revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i re-
visionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta 

verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger 
en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen 
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 
för att göra ett uttalande avseende koncernredovis-
ningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig 
för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser  
under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har jag även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för SYSAV, 
Sydskånes avfallsaktiebolag för år 2020 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören an-
svarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till mo-
derbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräck-
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liga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av moderbolagets och kon-
cernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medels¬förvaltningen och bolagets ekonomiska ange-
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande

direktören ska sköta den löpande förvaltningen en-
ligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland an-
nat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bola-
gets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolags-
lagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisio-
nen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är rele-
vanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av un-
derlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg, 2021-03-17

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE | SYSAV 2020  38

405



SYSAV 2020 | GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapport

39

406



Adresser

Sysav

Sysav – Sydskånes avfallsaktiebolag
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD och koncernchef: Peter Engström 

Dotterbolag
Sysav Industri AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10 
sysav.se
VD: Peter Engström

Sysav Utveckling AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10 
sysav.se
VD: Anders Persson

Sysav är med i flera olika nätverk eller andra externa samarbeten. Dessa fungerar som ett stöd till vår egen verksamhet.  
Nätverken verkar inom olika områden, men ibland kan det finnas beröringspunkter mellan olika områden.

Branschorganisationer inom avfalls-
hantering och återvinning: Avfall 
Sverige, ISWA, Energiföretagen 
EDV, CEWEP

Biologisk återvinning: Biogas Syd, 
Energi  gas Sverige, Biogas Research 
Center (BRC), RISE, Skånes färd-
plan för biogas

Brand och säkerhet: SAFIR, B rand-
skyddsföreningen

Forskning och utveckling: Närings-
livsrådet, LTH, Adviso  ry Board 
LTH, Wast e Refinery, R   e:Source, 
Partner  skap Alnarp, Miljöbron   i 
Skåne, Nyföretagarce  ntrum Öre-
sund (styrelsen för), Packbridge, 
LFM30, PREWIN

Förorenad mark: Renare Mark

HR och personal: Sv eriges HR-  
före ning, Sobonas HR-råd

Inköp och upphandling: Handels–
kammarens upphandlingsnätverk

Juridik: Nätverk för bolagsjurister 
i kommunala avfallsaktiebolag/
förbund

Marknad och kommunikation:  
Sveriges ko mmunikatörer

Kvalitet: SIQ Institutet för kvalitets-
utveckling, Ne  twork for Quality 
Management

Miljö och hållbar utveckling:  
Sydsvenska handelskammarens 
tanke smedja, Sydsvenska miljö-
rättsföre ningen, NM C Nätverket 
för hållbart näringsliv, TEM  
N  ätverk CSR Skåne, Hållbar 
Utveckl  ing Skåne (HUT Skåne) – 
Förebyggande av avfall

  Recip  ientkont  roller luft och vatten: 
Skånes luftvårdsför bund,  
Öresunds vattenvårdsförbund, 
Sydvästskånes grundvattenkom-
mitté, Segeåns vattendragsförbund 
och vattenråd, Österlens vattenråd

Ägarsamarbeten: S   tiftelsen S pillepeng

Nätverk och externa samarbeten

För mer information om årsredovisningen och hållbarhetsrapporten, vänligen kontakta info@sysav.se

Intresseföretag

ÅGAB Syd AB (40 %)
Besöksadress: 
Skabersjövägen 527-0, 
Skabersjö
Telefon 040-28 74 80
agabsyd.se
VD: Johan Nilsson

Carl F AB (24 %)
Agneslundsvägen 16
212 15 Malmö
Telefon 040-18 03 00
carlf.se
VD: Curt F Jönsson

Samarbete med 
Malmö stads serviceförvaltning*
Malmö Återbyggdepå
Grimsbygatan 11
211 20 Malmö
Telefon 040-93 29 46
malmoabd.se

* Genom ett samarbete mellan Sysav och Malmö stads serviceförvaltning erbjuds företag och privatpersoner möjlighet att lämna in begagnat bygg- och rivnings- 
material till försäljning på Malmö Återbyggdepå. Insamling av bygg- och rivningsmaterial sker även på Sysavs återvinningscentraler för försäljning på Återbyggdepån.
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Sysav
Box 50344, SE-202 13 Malmö 
Tel: +46 (0)40-635 18 00
sysav.se – kundservice@sysav.se

linkedin.com/company/sysav

facebook.com/sysav/

@sysav

@sysav_se

www.youtube.com/user/thesysavgroup
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 maj 2020

Justerandes sign

Kf § 68 Dnr KS 2020/60

Årsredovisning 2019 - SYSAV

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
SYSAV har översänt års- och hållbarhetsredovisning för år 2019 samt 
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Årets 
resultat uppgår till plus 71,4 mnkr. 

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 53/2020, handlingsid: Ks 2020.1561.
Årsredovisning och granskningsrapport 2019 – SYSAV, handlingsid: Ks 
2020.1191.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 53/2020:
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.
_________

Beslutet skickas till:
Sydskånes avfallsaktiebolag - SYSAV
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Vi väljer i år att separera Årsredovisningen från Hållbarhetsrapport.  

Anledningen till detta är att vi ser en mycket bredare användning av Hållbarhetsrapporten. Detta gör att hållbarhetsupplysningarna finns på två ställen, dels i årsredovisningen, dels 
i hållbarhetsrapporten. Uppdelningen innebär att de flesta avsnitten rörande miljö, sociala förhållanden och personal och centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten 
återfinns i Hållbarhetsrapporten, medan avsnitt om företagets finansiella ställning och räkenskaper, noter, risker och upplysningar kring respekt för mänskliga rättigheter och motverkande 
av korruption samt företagets affärsmodell och policyer återfinns i Årsredovisningen.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 

Till bolagsstämman i Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag. Org. nr 556187-0410

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Helsingborg, 2021-03-17

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor
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HÅLLBAR HE TSR APPORT

D et ÄR bra att sortera och lämna in avfall. 
Men när någon varit på en återvinningscen-
tral och på utandning säger ”åh vad skönt 

att bli av med alla dessa saker”, så finns det också 
anledning att undra varför vi slänger så mycket. 
Eller, ännu hellre, varför vi i hela friden köper så 
mycket? Hur var det på mormor och morfars tid? 
Klarar vi oss på mindre? Och hur ofta måste köket 
renoveras, egentligen?

Senaste gången det fanns en global balans mel-
lan vad vi konsumerar och vad jorden kan produ-
cera var i mitten av 70-talet. Sedan dess har vi ökat 
konsumtionen dramatiskt och miljöpåverkan lika-
så. Idag behövs resurser från över fyra jordklot om 
alla skulle konsumera som vi gör i Sverige. Många 
av de varor vi köper kommer från andra delar av 

världen, där produktionen skapar en stor mängd 
avfall, utsläpp och därmed klimatpåverkan. Som 
vi i Sverige aldrig ser! Sysav bryr sig och vill skapa 
en ökad insikt, eftersom människans klimatav-
tryck inte har några geografiska gränser.

ÄLSKA DET DU HAR
Vill du vara med och minska belastningen på vår 
jord? Då finns det mycket du kan göra. En sak du 
kan börja med är att minska matsvinnet – det är 
dessutom bra för plånboken. Att inte bära hem 
mer mat än det du kommer att äta, är verkligen en 
god idé på många sätt. I övrigt är det allra bästa 
att konsumera så få prylar och kläder som möjligt. 
Börja med att fundera på om du verkligen måste 
köpa? Kan du låna eller hyra istället? 

Om svaret blir att du behöver köpa, börja med att 
ta en titt på andrahandsmarknaden. Kanske ligger 
nästa favoritgrej där och väntar på dig? Sedan är det 
ju såklart också bra om det du köper håller så länge 
som möjligt. Och att du visar dina saker lite kärlek. 
Laga om det går sönder, eller låt ett proffs göra det 
åt dig. När du inte längre behöver din gamla cykel 
– visst är det smart om någon annan får använd-
ning för den? Alltför ofta ser vi fullt fungerande 
saker kastas i containrar. Var de inte trasiga innan, 
så blir de det då.

VARFÖR SORTERA?
Men, när något väl kvalificerat sig för bruna påsen, 
återvinningscentralen eller tunnan på uppfarten, 
så blir vi väldigt glada när du sorterar. Då gör du 
stor skillnad. Bland annat innebär det att fossila 
material som plast och textilier har en chans att 
återvinnas eller återbrukas istället för att förbrännas. 

Allt du gör spelar roll
Har du någonsin haft storstädning hemma, lastat bagageluckan, åkt till tippen och 
kastat ner avfallet i olika containrar så det dånar i plåten? I så fall minns du nog 
känslan när du styrde hemåt, lättare till sinnet. Så känner vi alla. Och allt detta är 
rätt och fel på samma gång. 
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Därmed är du med och minskar utsläppen av fossil 
koldioxid som annars skulle ha uppstått.

När du sorterar gör du också stor skillnad och 
underlättar för oss när vi gör ditt avfall till nya re-
surser. Det är just det sistnämnda du kan läsa mer 
om i den här rapporten, det vill säga de resurser vi 
levererat tillbaka under 2020. Och, inte minst, vilka 
ambitioner och drömmar vi har för framtiden.

DIN INSATS ÄR VÄRDEFULL
Vår vision ”Sysav bidrar till att skapa världens 
mest hållbara region, för denna och kommande 
generationer” betyder mycket för oss men innebär 
också att vi just bidrar – i samarbete med andra. Vi 
kan inte göra det utan dig.

Allt du gör spelar roll. Och du har också makten att 
förändra och ställa krav. Tack för att du också visar lite 
extra kärlek – för denna och kommande generationer.

”När du sorterar gör du också stor skillnad och underlättar 
för oss när vi gör ditt avfall till ny resurs.”
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V årt bidrag till en mer hållbar värld följer 
därför två huvudspår. Ett är att skapa in-
sikt, kring hållbar konsumtion och pro-

duktion. Så att så många som möjligt får ta del av den 
kunskap vi byggt upp under över 40 års hantering 
av avfall. Eller resurser, som vi kallar det. Genom att 
skapa insikt vill vi både minska avfallet och få fler att 
sortera bättre. Då blir det också enklare att återvinna 

mer. Allt för att minska belastningen på jorden. Det 
andra är att, tillsammans med andra aktörer, ständigt 
utvecklas och bli bättre på att göra om avfall till 
resurser som går att använda igen. Samtidigt som 
vi gör ett viktigt arbete i att avgifta samhället från 
sådant som inte ska gå tillbaka in i kretsloppet. Vi 
har kommit långt, men det finns mycket mer att 
göra. Och det är fantastiskt roligt.

UPPDRAG:

Hantera avfall 
som resurs
Som samhällsmedborgare har du ett ansvar att minimera mängden avfall 
du ger upphov till. Som avfallsföretag har vi ett ansvar att återvinna så 
mycket som möjligt av det avfall som trots allt uppkommer, samtidigt 
som vi ska plocka bort miljögifter ur kretsloppet. 
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Vi gör det lätt att göra rätt och
omhändertar ert avfall Vi förädlar avfall till resurser med effektiv

teknologi och innovativa lösningar

Vi avgiftar kretsloppet

Vi utbildar, ger råd och
samarbetar kring hållbar

produktion och konsumtion

Vi levererar återvunna
resurser av rätt kvalitet

Hållbar resurshantering
VÅRT UPPDRAG:

SAMHÄLLE

• Källsortering
• Insamling
• Logistik
• Avfallssortering
• Återvinnings-
   centraler

• Kundrådgivning
• Utvecklingsprojekt
• Studiebesök
• Information
• Utbildningar

• Metaller
• Textil
• Mineraler
• Plast
• Papper
• Trä
• Energi
• Jordprodukter
• Näringsämnen

• Återbruk
• Materialåtervinning
• Biologisk behandling 
 Energiåtervinning

• Rökgasrening
• Vattenrening
• Destruktion
• Hantering av farligt avfall
• Deponering

Hållbarhet 
i ett bredare 
perspektiv

EKOLOGISK DIMENSION

 � minska uttaget av jungfruliga resurser och skadliga utsläpp

 � minska spridningen av giftiga ämnen

 � skapa insikt om och verka för en hållbar produktion  
och konsumtion

EKONOMISK DIMENSION

 � kombinera en långsiktigt hållbar ekonomi med samhällsansvar 
och samhällsnytta

 � ta tillvara och återföra värdefulla resurser till samhället i stället 
för att låta dem gå till spillo

SOCIAL DIMENSION

 � bidra till bättre hälsa

 � utbilda kunder, allmänhet och andra intressenter

 � vara en attraktiv arbetsgivare

Hållbar resurshantering är vårt huvud-
uppdrag, som också ingår i en större helhet. 
På Sysav arbetar vi inte bara inom den 
ekologiska dimensionen, utan även inom 
den ekonomiska och sociala. Läs gärna 
mer om vårt arbete för en hållbar arbets-
plats, i slutet av den här rapporten.
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HÅLLBAR HE TSR APPORT

S ysav tar emot, behandlar och återvinner 
avfall från privatpersoner, företag och in-
dustrier, verksamheter och föreningar i 14 

ägarkommuner. Avfall samlas in bland annat på 
återvinningscentraler, anläggningar och genom 
att vi hämtar hushållsavfall. Vi samarbetar också 
med andra och tillsammans med en majoritet av 
våra ägarkommuner har vi tagit fram en gemen-
sam kretsloppsplan för 2021-2030, med tre mål för 
en hållbar utveckling i samhället. De tre målen 
hänger ihop och bidrar till att minska avfallet och 
miljöbelastningen, öka återanvändningen och åter-
vinningen samt sätta beteendeförändring i fokus.

TILLSAMMANS HAR VI ÖVERTRÄFFAT 
MÅLET FÖR MINSKAT RESTAVFALL 
Under 2020 kunde vi tydligt se ett minskat restav-
fall i Sysav-regionen, närmare bestämt en minsk-
ning med 9 kilo restavfall per person. Restavfall är 
det avfall som blir över när allt som går att återvinna 
har sorterats ut. Målet i den tidigare strategiska 
agendan var att 2020 endast ha 175 kg restavfall 

per person och år och detta mål nåddes med råge 
och slutade på 172 kg per person och år. Detta kan 
även jämföras med att siffran för 2016 var 204 kg. 
En bidragande orsak till framgången är ett omfat-
tande och långsiktigt arbete med att skapa insikt 
i frågan. Stort tack för ditt bidrag och fortsätt sor-
tera! Nu finns ett nytt mål att nå – senast 2030 ska 
vi uppnå max 100 kg restavfall per person och år. 

Så skapar vi 
nytta för samhället
Utan en effektiv avfallshantering blir det snabbt oreda i samhället. Under 2020 tog 
Sysav hand om totalt 824 666 ton avfall, varav mer än hälften från våra ägarkommuner 
i södra Skåne. Allt detta skapar vi nya resurser av, själva eller tillsammans med andra. 
När vi krokar arm med kunder och partners gör vi samhället lite mer hållbart, för 
varje år som går.
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Under 2020 kunde vi tydligt se ett minskat 
restavfall i Sysav-regionen, närmare bestämt 

en minskning med 9 kilo restavfall per person.
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Det avfall du sorterar och lämnar in tas om hand av Sysav eller skickas vidare 
till andra företag som förädlar det till nya resurser. Visste du att wellpapp kan 
återvinnas 7–8 gånger?

ÅTE RVI N N I NG SC E NTR ALE N

En central för 
insamling av material 
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Från avfall till resurs 2020 

 � 98,2 procent av allt avfall återvanns, varav 40,4 procent  
som material och 57,8 procent som energi. 1,8 procent 
deponerades. 

 � Sysav producerade 1 486 GWh värme och 198 GWh el.

 � Värmeproduktionen motsvarade 71 % av fjärrvärmen i 
Malmö och Burlöv.

 � 64 272 ton matavfall samlades in, vilket omvandlades till 
slurry som blev till biogas och biogödsel.

 � 191 500 säckar plantjord såldes på våra återvinningscentraler. 
Plantjorden tillverkas av bland annat komposterat trädgårds-
avfall som samlas in på våra återvinningscentraler.

 � 5 250 ton metaller utvanns ur slagg. Slagg är en restprodukt 
som uppstår vid avfallsförbränning och som innehåller sådant 
som inte förbränts.

Exempel på vad som samlades in och togs  
vidare till förädling eller återbruk 2020:

 � Wellpapp – 4 100 ton 

 � Skrot – 9 300 ton

 � Hårdplast – 800 ton

 � Trä/Virke – 33 000 ton

 � Återbruk – 130 ton byggmaterial

 � Återbruk – 1 400 ton loppisprylar

 � Trädgårdsavfall – 37 000 ton till kompostering för att bli till 
grönkompost

Samtidigt samlade Sysav in 9 197 ton farligt avfall 
på återvinningscentralerna till behandling, för att 
avgifta samhället.  Totalt behandlade Sysav 49 665 ton 
farligt avfall.

Aldrig tidigare har Sysav producerat 
så mycket fjärrvärme och så 
mycket el, som under 2020. 

Bakom produktionsrekordet ligger 
bland annat en hög tillgänglighet i 
de fyra pannorna samt engagerad 
och uppmärksam personal. Med 
hög tillgänglighet menas att pan-
norna varit tillgängliga för förbrän-
ning i hög grad, det vill säga med 
få avbrott i produktionen. Tillgäng-
ligheten har under 2020 legat på 

nära 96 procent, också det ett nytt 
rekord. Sysav är en av de största 
energiproducenterna i regionen. 
71 procent av den fjärrvärme som 
användes i Malmö och Burlöv un-
der året levererades från Spille-
peng, likaså el motsvarande cirka 
10 procent av all el som användes 
i Malmö. Utan Sysavs energileverans 
skulle värmen och elen ha behövt 
produceras med andra alternativ, 
som är sämre ur resurs- och kli-
mathänseende.

Produktionsrekord  
för el och värme

Trädgårdsavfall ovandlas till plantjord hos Sysav. Plantjorden säljs sedan på våra återvinningscentraler.
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A tt avfallsförbränning är stort i Sverige beror 
på att vi har väl utbyggda fjärrvärmenät. 
Utsorterade avfallsrester är ett utmärkt 

bränsle för att producera värme men ett betydligt 
sämre bränsle för att enbart producera el. Allra 
bäst blir det om man både producerar fjärrvärme 

Avfallsförbränning  
– en viktig klimatåtgärd
Sysavs verksamhet medför både direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser från fossila 
källor. De direkta utsläppen kommer främst från energiåtervinningen och de indirekta 
orsakas bland annat av inköp av varor. Samtidigt kan stora utsläpp av växthusgaser undvikas 
tack vare Sysavs verksamhet om man jämför med alternativen. Nettoresultatet för  
Sysav blir en betydande klimatnytta, vilket kan visas i ett Klimatbokslut. 

och el, som i Sysavs två nyaste pannor. Där är verk-
ningsgraden runt 90 procent. Detta gör Sysavs an-
läggningar för energiåtervinning till några av de 
mest högeffektiva i Europa. På kontinenten, där 
fjärrvärme i princip inte finns, blir verkningsgra-
den i bästa fall runt 30 procent vid elproduktion.

MINSKAR UTSLÄPP AV 
KLIMATGASER FRÅN DEPONIER 
Genom att bränna utsorterade avfallsrester minskar 
vi också utsläppen av klimatgaser, exempelvis ge-
nom att undvika metanutsläpp från deponier, sam-
tidigt som många gifter destrueras. Att återvinna 
värme och el från avfallsresterna är dessutom 
klokt ur ett resursperspektiv. Vi tar tillvara på vär-
defulla resurser som annars hade gått till spillo och 
undviker användning av jungfruliga naturresurser.

PLAST ORSAKAR FOSSILA 
KOLDIOXIDUTSLÄPP
Plast i de utsorterade avfallsrester som bränns är 
ett problem ur ett klimatperspektiv. Plast är oftast 
fossilt och vid förbränning uppstår därför utsläpp 
av fossil koldioxid.  För att minska problemet med 
plast i avfallet, finns tre vägar att gå: 1 Minska 
den onödiga användningen av plast, 2 Sortera av-
fallet bättre där det uppstår, 3 Sortera ut plasten 
hos Sysav före förbränning. De två första vägarna 
handlar om produktion, konsumtion och beteende 
och det är där vi behöver se den största förändring-
en i samhället. Här behövs mer kunskap och in-
formation och inte minst tydligare incitament och 

422



13

 � När vår nya slaggsortering fungerar fullt ut kommer i 
storleksordningen 20 400 ton koldioxidutsläpp att kunna 
undvikas.

 � Sysav omvandlar insamlat matavfall till råvara för regionalt 
producerad biogas och biogödsel. Ett byte från naturgas till 
biogas minskar utsläppen med cirka 13 000 ton koldioxid 
årligen.

 � Sedan 2019 görs alla Sysavs transporter, som sker i egen 
regi eller på uppdrag av oss, med förnybara bränslen.

 � Sysav har under året ställt sig bakom Fossilfritt Sverige, 
färdplan uppvärmningsbranschen. Färdplanen drivs ge-
nom Värmemarknad Sverige till vilken bolaget anslutit sig. 
Värmemarknad Sverige har stort fokus på plastfrågan.

 � Sysav bygger kunskap och deltar i olika samarbeten för 
att utreda förutsättningarna för koldioxidinfångning och 
-lagring (CCS).

 � Sysav arbetar med femårsplaner med mål, uppföljning 
och åtgärder för att förbättra vår miljöprestanda och 
sänka våra miljörisker avseende utsläpp och restprodukter.

Sysavs direkta utsläpp av  
koldioxid från avfallsförbränning:

 � Från fossila källor (exempelvis plast): cirka 250 000 ton 
koldioxid/år

 � Från icke-fossila källor (exempelvis trä): cirka 350 000 
ton koldioxid/år

* enligt resultat från Profus beräkning

Fler exempel på hur Sysav arbetar för att reducera utsläpp av koldioxid:

krav från politiken. För att den tredje vägen ska 
fungera behöver efterfrågan på plast till materia-
låtervinning öka. Men det är fortfarande så att en 
del av plasten innehåller giftiga föroreningar. Den 
plasten ska vi inte materialåtervinna utan där är 
bästa alternativet att avgifta kretsloppet med hjälp 
av förbränning med rökgasrening. Totalt orsakar 
plasten i de utsorterade avfallsresterna drygt 90 
procent av de fossila utsläppen från förbränningen 
i dagsläget. Övrig mindre andel kommer främst 
från syntetiska textilier och diverse oljeprodukter.

MINSKAT UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Sysavs senaste Klimatbokslut visar att hela Sysavs 
verksamhet bidrog till att minska växthusgasut-
släppen med cirka 215 000 ton CO2-ekvivalenter. 

”Genom att bränna utsorterade 
avfallsrester minskar vi också 

utsläppen av klimatgaser, 
exempelvis genom att undvika 

metanutsläpp från deponier, 
samtidigt som många gifter 

destrueras. ”

Starkast bidragande orsak är att deponering av 
brännbart avfall i andra länder, som medför en hög 
klimatpåverkan, kunde undvikas. Dessutom ersätter 
vår energiåtervinning från utsorterade avfallsrester 
andra alternativ för el- och fjärrvärmeproduktion, 
som är sämre ur klimatsynpunkt.*
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En het sommar och en längtan efter amerikanska isglassar blev 
upprinnelsen till Folkets Pops. Michelle vann Nyföretagarcentrum 
Öresunds Årets hållbarhetspris som Sysav sponsrar. 

Michelle Saunders driver företaget som gör pinnglassar av räddad frukt 
och säljer dem från sin food bike. En krona för varje såld glass går till 
Naturskyddsföreningens projekt Rädda bina – för som hon själv säger: 
”Utan bin, ingen frukt”.

För fjärde året i rad anordnade Sysav Resterkocken där barn och 
unga i grundskolan tävlade med sina bästa recept med ingredienser 
bestående av rester från kylen. 

Hela 380 bidrag skickades in under hösten, jämfört med 167 bidrag 
2019. Resterkockens jury bestod av kockarna Sandra Mastio och 
Erik Andersson samt matkreatören Malin Broman och 2020 års vinnare 
blev Elle Hoveman och Liv Altarac i klass 9C på Internationella 
Engelska Skolan i Lund. De vann med sin vegetariska resträtt 
”Höst”.  Resterkocken återkommer hösten 2021. 

Tävlingen Resterkocken  
slog rekord i antal bidrag

Digitala studiebesök 
och podd gjorde 

entré 2020 

Nyföretagarcentrum 
Öresunds Årets hållbarhetspris 
gick till mobilt glassföretag

Då pandemin satte stopp för Sysavs populära 
studiebesöksverksamhet ställde miljö- 
pedagogerna om och blev digitala – via  
studiebesök online och en nystartad podd. 

2019 skapade Sysavs miljöpedagoger insikt 
inom hållbar konsumtion och cirkulär eko-
nomi för cirka 12 000 personer, dels ge-
nom studiebesök, dels genom seminarier 
och besök på skolor. Under 2020 skapade 
de istället insikt såväl internt som externt 
genom filmer och olika digitala evenemang. 
De tog bland annat fram filmen ”Ett besök 
på Sysav i Malmö”. Insikt har också skapats 
genom digitala föreläsningar, webbinarier 
och inte minst en helt ny podd om avfall 
och miljö.  Cirka 6 000 personer har nåtts, 
exklusive podden och filmen.

Restaurangkök 
kastar i snitt 

260 000 ton mat 
om året.

Axplock från året som gått
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Fram till i slutet av november 2020 hade pantautomaterna Pantamera 
Express på Bunkeflos, Gastelyckans och Norra hamnens återvinnings-
centraler återvunnit nästan 5,5 miljoner förpackningar. 

Samtidigt har 216 741 kronor donerats till Läkare utan gränser. 
– Vi är väldigt stolta över att vi tillsammans med Pantamera 

samt Malmö- och Lundaborna har återvunnit så många förpack-
ningar och att det donerats så mycket pengar. Det är en vinst 
både för miljön och för välgörande ändamål, säger Patrik Lövgren, 
områdeschef för Malmös återvinningscentraler på Sysav.

2020 års skånska Miljö- & Håll-
barhetspris är en ny kategori inom 
Skånska Gastronomipriset. 

Sysav är sponsor för priset som 
vanns av Restaurang Spill i Malmö. 
Spill drivs av krögarparet Erik An-
dersson och Ellinor Lindblom. Må-
let är att förena passion för mat-
lagning och service med ansvar för 
miljö och framtid. Deras affärsidé 

är att enbart använda sig av råvaror 
som annars skulle slängas.

– Sysavs vision är att bidra till 
att skapa världens mest hållbara 
region och detta kan vi inte göra 
ensamma. Genom att vara sponsor 
till detta nyinstiftade pris så vill vi 
bidra till att skapa engagemang i 
livsmedelsbranschen som gör den 
mer hållbar, säger Peter Engström, 
vd på Sysav.

Stolt sponsor av miljö- 
och hållbarhetspris 
inom skånsk gastronomi 

Över 200 000 kronor donerades till 
Läkare utan gränser via pantmaskiner 

Kliniskt avfall från 
sjukvården ökade 
med 13 procent

Sysav tog hand om 782 ton kliniskt avfall 
från sjukvården 2020. Coronapandemin har 
varit en bidragande faktor.

Förutom att omvandla avfall till resurser har 
Sysav ett viktigt uppdrag i att skydda samhället 
från farligt avfall. Kliniskt avfall från sjukvården, 
exempelvis använda sprutor, räknas till denna 
kategori. Under 2020 ökade det kliniska av-
fallet och ett nytt avtal med Region Skåne 
för det smittförande avfallet samt det farliga 
avfallet har tecknats.

– Sjukvårdens användning av engångsartiklar 
har av naturliga skäl ökat under coronapandemin, 
och därmed också avfallet. Vi är stolta över 
att ha kunnat hjälpa Region Skåne med nya 
lösningar när behovet akut ökat till följd av 
den extremt höga belastningen på sjukhusen 
med anledning av Covid-19, säger Margaretha 
Franzon, chef för marknads försäljningsenhet.

Axplock från året som gått
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

AGENDA 2030  |  17 GLOBALA MÅL

Så bidrar vi till att 
skapa världens mest 
hållbara region
V år vision lyder: ”Sysav bi-

drar till att skapa världens 
mest hållbara region, för 

denna och kommande generatio-
ner”. Men vad betyder en hållbar 
region?

För att vara en hållbar region 
behöver man uppfylla alla 17 håll-

barhetsmålen i FN:s Agenda 2030. 
Sysav gör ett betydande bidrag till 
detta arbete och då handlar det 
främst om vårt uppdrag – Hållbar 
resurshantering. Det är framför allt 
inom fem av de 17 globala målen 
som vår verksamhet kan göra stor 
skillnad.
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Genom Agenda 2030 har världens länder enats om 
17 globala mål för att:

 � avskaffa extrem fattigdom

 � minska ojämlikheter

 � lösa klimatkrisen

 � främja fred och rättvisa

HÅLLBAR ENERGI 
FÖR ALLA

Sysavs bidrag:

 � Försörjer regionen med återvunnen el och fjärrvärme.

 � Deltar i ett lokalt initiativ för att påskynda bygg- och  
anläggningssektorns genomförande av Agenda 2030.

 � Återvinner matavfall som blir till regionalt producerad 
biogas.

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER 
OCH INFRASTRUKTUR

Sysavs bidrag:

 � Deltar i forsknings- och utvecklingssamarbeten kring hållbar 
produktion, konsumtion och resurseffektivitet.

 � Stöttar våra kunder i att minska mängden spill/avfall och 
förbättra sortering av restprodukter/avfall.

 � Arbetar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare 
(trygg, säker och trivsam arbetsplats).

HÅLLBARA STÄDER OCH 
SAMHÄLLEN

Sysavs bidrag:

 � Förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta  
sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande och 
innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras 
till samhället/kretsloppet.

 � Skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering.

 � Har en resurseffektiv produktion av el och värme med 
avancerad rökgasrening.

 � Driver arbetet med regionens gemensamma kretslopps-
plan. Kretsloppsplanen är framtagen i samarbete med tio 
ägarkommuner och innehåller mål för att kunna gå mot ett 
hållbart samhälle.

HÅLLBAR KONSUMTION 
OCH PRODUKTION

Sysavs bidrag: 

 � Förbättrar avfallshanteringen genom att underlätta  
sortering, effektivt och ansvarsfullt omhändertagande och 
innovativ förädling till värdefulla resurser som kan återföras 
till samhället/kretsloppet.

 � Skapar insikt kring minskad mängd avfall och sortering.

 � Har en resurseffektiv produktion av el och värme med 
avancerad rökgasrening.

 � Avgiftar kretsloppet med hjälp av exempelvis Samlaren, 
återvinningscentraler och Farligt Avfall-bilen. Vi lägger också 
stor vikt vid att informera så att våra kunder har kunskap 
om avfallshantering.  I vår verksamhet använder vi olika  
metoder som tar bort sådant som inte ska cirkuleras tillbaka.

 � Skapar insikt och påverkar kring matsvinn.

 � Arbetar med kommunikation och utbildning om hållbar 
produktion och konsumtion.

GENOMFÖRANDE OCH  
GLOBALT PARTNERSKAP

Sysavs bidrag:

 � Deltar i samarbetsprojekt med både privata och offentliga 
aktörer med fokus på hållbar produktion och konsumtion, 
minskning av spill/avfall, bättre resurshushållning, effektivare 
avfallshantering med mera.

 Vi bidrar till de globala målen inom olika delar av vårt 
uppdrag – hållbar resurshantering:
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TEXTILPLAST
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Under 2020 valdes fyra områden ut som prioriterade för att skapa insikt och  
beteendeförändring. Några av kriterierna i urvalsprocessen var att områdena skulle 
vara relevanta för samhället och branschen, vara integrerade i vår verksamhet och 

ha så stor effekt som möjligt. Valen föll på plast, textil, återbruk och byggavfall. 
Fyra viktiga områden som Sysav arbetar med på lång sikt och  

som du kan läsa mer om på efterföljande sidor.

UTVALT AV SYSAV 

ÅTERBRUK BYGGAVFALL
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Visste du att det varje år produceras mer än 322 miljoner ton plast? 
Det motsvarar 46 kg plast per person och år. Mer än 13 miljoner ton 
plast hamnar i naturen varje år.

Källa: Naturskyddsföreningen 
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M ånga associerar idag plast med något då-
ligt. Men är det hela sanningen? Nej, så 
klart inte. För vissa branscher är plasten 

livsviktig och ibland är den ett fantastiskt mate-
rial. Däremot är det viktigt att den hamnar på rätt 
plats när det är dags att återvinna. Och mer finns 
att göra. Andelen plastförpackningar som idag blir 
till nya plastprodukter är cirka 15–20 procent av de 
som satts på marknaden av producenter anslutna 
till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). 
Det är för lite, och en anledning är att plastförpack-
ningar hamnar i soppåsen hemma. 

Trots att plast ibland är svårt att återvinna är det 
viktigt att fortsätta sortera. Ju mer vi sorterar och 
återanvänder, desto mindre behöver nyproduceras 
av fossila råvaror, som olja, och desto mindre riskerar 
att hamna i naturen.

Den stora förändringen i samhället när det gäller 
plast behöver ske i produktion, konsumtion och be-
teende. Här behövs mer kunskap och information, 
vilket bland andra Sysav arbetar med. Men kanske 
allra viktigast är ökade incitament och krav från 
politiken inom området för att bland annat lyfta 

efterfrågan på återvunnen plast, uppmuntra sortering 
och peka ut tydligare ansvar.

ANVÄND MINDRE PLAST!
 Plastproduktionen har ökat enormt sedan 50-talet. 
Det är nästan svårt att föreställa sig en vardag utan 
plast. Sedan 1994 finns det i Sverige ett producent-
ansvar när det gäller insamling och återvinning av 
plastförpackningar. 

Sysav arbetar sedan länge med att bland annat 
främja återbruk och återvinning av plast och ut-
vecklar löpande vår verksamhet inom plastfrågan. 
För att öka återvinningen införde vi vid årsskif-
tet 2019/2020 insamling av hårdplast, till exempel 
plastmöbler och plastleksaker, på samtliga Sysavs 
återvinningscentraler. Målet med insamlingen av 
hårdplast är, förutom ökad återvinning, att minska 
andelen fossilt material i det brännbara restavfallet 
och få in återvunnen plast i produktion igen. 

ÅTERVINNINGEN ÖKAR
Under 2020 startades insamling av hårdplast på våra 
återvinningscentraler. Under 2020 kunde cirka 750 ton 

Rätt plast 
på rätt plats
Älskade plast och hatade plast – de allra flesta har en relation till detta omdebatterade 
material som finns i princip överallt. Minskad konsumtion, rätt sortering och effektiv 
återvinning är alltid viktigt, men kanske lite extra viktigt för just detta material.

PLAST
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hårdplast återvinnas, varav 605 ton kom från våra 
återvinningscentraler. Detta tack vare Sysav och 
våra kunder. Sysav är övertygat om att denna vo-
lym kommer att öka i takt med att insamlingen via 
återvinningscentralerna blir mer och mer känd. 

För att i ännu större utsträckning hjälpa våra 
industri- och byggkunder att återvinna plast har 
vi nu tre fraktioner hårdplast och tre fraktioner 
mjukplast. Erbjudandet började gälla under hösten 
2020 och det är ännu för tidigt att peka på tydliga 
resultatförbättringar. Sysav deltar även i ett forsk-
ningsprojekt kring plast (STEPS) som handlar om 
att underlätta övergången till mer hållbar plastan-
vändning. 

Via kommunikationsinsatser ökar vi också kun-
skapen om hur plastförpackningar ska sorteras 
och hur de kan bli en resurs. På sysav.se skapades 
under det gångna året en temasida om plast och 
plastförpackningar. 

RÄTT PLAST GÖR NYTTA! 
Rätt plast på rätt plats är bra för miljön. Utmaning-
arna ligger i att minska miljöbelastningen med fokus 
på nedskräpning och mikroplaster samt öka ma-
terialåtervinningen. En stor utmaning är att öka 
användningen av återvunnen plast i stället för olja 
i tillverkningen av nya plastprodukter. Varje plast-
förpackning som hamnar i återvinningen och kan 
användas till ny plast gör nytta för klimatet och 
vår planet. 

BÄTTRE SORTERING EN  
DEL AV LÖSNINGEN 
Sysav strävar alltid efter att skapa insikt kring 
att förebygga avfall genom minskad konsumtion, 
bland annat för att minska belastningen på vår 
jord. Detta gäller också plasten. Vi ska använda så 
lite plast som möjligt, så att vi kan fortsätta använda 
materialet i de fall där det är den allra bästa lös-
ningen. Och återvinning av plast är det näst bästa.

– Vi siktar på att återvinna mycket mer plast i fram-
tiden – både hård- och mjukplast. En av nycklarna är 
rena flöden – det vill säga rätt sorterat material – både 
hos industrikunder och privatpersoner. En annan är 
ökad efterfrågan på återvunnen plast, berättar Stefan 
Poldrugac, affärsutvecklare på Sysav. 

Sysav har också tillsammans med tio delägar-
kommuner tagit fram en gemensam kretslopps-
plan som gäller 2021–2030. I kretsloppsplanen finns 
mål och indikatorer kopplade till källsortering.

FAKTA

Producentansvar innebär att alla som tillverkar, importerar eller 
säljer varor med producentansvar ska bekosta att de tas om-
hand på ett miljövänligt sätt. Sverige har infört producentansvar 
för bland annat förpackningar, returpapper, batterier, läkemedel, 
elprodukter och bilar.
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Vi använder plast till allt. Det är inte konstigt, plast har många 
goda egenskaper och använder vi det rätt är plast till stor nytta. 

Problemet är den höga användningen av plast, att plast nästan uteslutande 
tillverkas av fossil olja och gas, materialåtervinns i låg utsträckning och 
hamnar i naturen.

Anna Fråne, IVL Svenska Miljöinstitutet
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Visste du att världens bomullsodlingar står för 25 procent av världsförbrukningen 
av insektsmedel, och 11 procent av ogräsmedlet trots att odlingen av bomull endast 
upptar 2,5-5 % av världens odlingsarealer? 

Källa: Naturskyddsföreningen 
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M odekedjornas affärsmodell fast fashion 
har gett oss ständigt nya kollektioner, 
med kläder av dålig kvalitet till låga priser. 

Kläder har aldrig varit så billigt som nu. Men priset 
är högt, både för miljö och människa. Textilindustrin 
brukar nämnas bland topp tre av de industrier som 
har störst negativ både miljö- och klimatpåverkan. 
Det går åt stora mängder vatten, olja, kemikalier 
och odlingsmark för att hålla den igång. Dessutom 
har textilarbetarna som syr kläderna ofta under-
måligt betalt och dåliga arbetsförhållanden. 

Att bättre ta vara på textilen som resurs är ett 
måste. I EU:s avfallsdirektiv finns ambitiösa mål, 
bland annat ska alla medlemsländer ha separat in-
samling av textil senast 2025. 

DETTA HÄNDER JUST NU
En mer hållbar textil- och modeindustri kräver 
förändringar på många plan. Och utvecklingen 
går snabbt framåt: nya metoder för sortering och 
återvinning, nya affärsmodeller som bygger på cir-
kulära principer istället för linjär förbrukning och 

nya konsumtionsmönster. Sverige ligger i fram-
kant. Ett producentansvar för textil är under utfor-
mande i Sverige, i likhet med befintliga system för 
förpackningar och tidningar. 

Sysavs världsunika textilsorteringsanläggning 
Siptex (Svensk Innovationsplattform för Textilsor-
tering) är resultatet av forskning och samarbete i 
hela den textila värdekedjan. Anläggningen sor-
terar textilavfall efter fibertyp och förser återvin-
ningsledet med råvara. Textil är ofta blandningar 
av olika fibertyper, vilket gör återvinningen kom-
plex, samtidigt som jungfruliga råvaror som bomull 
och olja är billigt. Automatisk sortering i stor skala 
förändrar möjligheterna för återvinning av textil.

I samband med byggandet av Siptex har Sysav 
lyft textilfrågan på bred front. Att återvinnings-
graden av textil är så låg förvånar många.  

UTMANINGAR
Shopping som fritidsintresse och snabbt växlande 
trender har drivit upp klädkonsumtionen till re-
kordhöjder. Samtidigt ökar intresset för mer hållbara val.

Kläder, kläder, kläder! Ett stort intresse och glädjeämne för många, ett sätt att  
uttrycka personlighet på. Mode är kul! Men ur återvinningssynpunkt är textilen ett 
sorgebarn – bara ett fåtal procent av all textil som produceras blir något nytt igen, 
det allra mesta förbränns. Bara i Sverige går 200 ton om dagen till energiåtervinning. 

Älskade kläder
TEXTIL
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– Att behålla glädjen är viktigt, att det fortfarande 
ska vara roligt med mode och kläder, fast man har 
ett mer hållbart tänk, säger Anna Vilén på Sysav. 
Det är en utmaning att ställa om och inte gå och 
handla nytt varje gång man ”inte har något att ha 
på sig”. Ett lite nygammalt sätt att se på kläder: äls-
ka dem mer, vårda dem mer, använd dem längre. 

SYSAVS AMBITION
Sysav kommer att fortsätta sprida kunskap om tex-
tilens miljöpåverkan och hur man genom smartare 

konsumtion kan vara en del av lösningen. Byta, 
låna, laga, sälja, köpa second hand, och vara krea-
tiv med det man har.  

– Återvinning är bra men återbruk är bättre. Inn-
an kläder kasseras ska de ha ett så långt och aktivt 
liv som möjligt, säger Anna Vilén.  

Det finns många goda initiativ när det gäl-
ler textil i Sverige. Sysav stöttar och samarbe-
tar med olika aktörer, inte minst våra partners 
i forskningsprojektet som ligger bakom Siptex-
anläggningen. 

16 olika textilblandningar 3 olika textilier i taget4,5 ton textil per timme

Balar med 
textilier fördelas

Paketering av 
sorterad textil

En kamera identifierar 
textilblandningen och 
trycklu�t sorterar den
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Det bästa är om kläder används så länge och så mycket det 
går. När de till sist blir avfall ska så mycket som möjligt åter-

vinnas till nya fibrer. Där har automatisk sortering en nyckelroll.  

Erik Perzon, projektledare IVL
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Visste du att producera en ny bärbar dator ger upphov till 1200 kg avfall?

Källa: Avfall Sverige
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E tt mått på hur mycket vi konsumerar får vi 
med hjälp av modellen ”Overshoot day”, en 
beräkning som visar när på året konsumtionen 

överstiger jordens produktion av resurser. Förra 
året inträffade dagen globalt sett den 22 augusti, 
jämfört med 1970 då jordens resurser tog slut först 
den 29 december. Många har en bild av att vi svenskar 
är väldigt miljömedvetna, men vad gäller konsumtionen 
har vi lång väg kvar att gå. Tittar vi bara på Sverige 
infaller Overshoot Day i början av april. 

Konsumtionsbeteendet är komplext och drivs 
bland annat av snabba trender, bristande kvalitet, 
låga priser och en snabb teknikutveckling som får 
dina gamla prylar att kännas utdaterade långt innan 
de är slut funktionsmässigt. Men varför köpa nytt, 
när det redan finns så mycket producerat?  

15 ÅR AV ÅTERBRUK
Att gå från avfall till resurs är centralt i Sysavs 
strategiska agenda och det var även ett av huvud-
målen när EU:s råd 2018 beslutade om ändringar 
i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfalls- 
paketet. Där ingår ökad återanvändning av pro-
dukter. Förberedelse för återanvändning är en del 
av det kommunala ansvaret och vi har länge stöt-
tat våra ägarkommuner i arbetet med att skapa 
insikt i frågan. Sysav har också i drygt 15 år haft 
insamling till återbruk på återvinningscentraler 
genom olika hjälporganisationer. 

KÖP MINDRE – ANVÄND LÄNGRE
Sysav arbetar mycket med att genom kommunikation 
informera om produkters miljöpåverkan och inspirera 

Låt prylarna 
leva längre  
Allt vi gör spelar roll. Genom att låta våra prylar leva längre minskar vi miljöpåverkan 

kraftigt. Men för att åstadkomma detta måste vi förändra vårt konsumtionsbeteende. 

Återbruk behöver få högre status och bli den nya normen. 

ÅTERBRUK
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till återbruk. Våra miljöpedagoger utbildar om 
hållbar konsumtion under studiebesök och föreläs-
ningar. I Sysavs sociala medier och med kampanjer 
som till exempel ”Nej till onödig grej” utmanar vi 
nykonsumtionsnormen och lyfter vikten av åter-
bruk. Sysav sponsrar även initiativ kring återbruk 
och upcycling, exempelvis Återbruket Mobilia i 
Malmö och Circle Centre Lund. 

 Sysav har även tillsammans med tio delägar-
kommuner tagit fram en gemensam kretslopps-
plan, med bland annat mål och indikatorer för 
återbruk, som gäller 2021–2030. 

Återbruk på Norra hamnens återvinningscentral.

 
FEL NORM
För att öka återbruket behövs mer kunskap om pro-
dukters miljöbelastning och beteendeförändringar 
hos konsumenter. Xue Kullenius, projektledare på 
Sysav Utveckling säger så här:

– Återbrukets status behöver höjas och återbruk 
bli normen istället för undantaget. Det krävs kun-
skap och professionell hantering av produkter 
med återanvändningspotential. Eftersom nypro-
ducerat många gånger är så billigt, är det svårt för 
dem som arbetar professionellt med reparationer 
och upcycling. 

 
SYSAVS AMBITION 
På Sysavs återvinningscentraler finns alltså möj-
lighet att lämna saker till återbruk sedan en lång 
tid tillbaka. Men Sysav har naturligtvis en högre 
ambition för framtiden än så. Företaget arbetar för 
att undanröja hinder. 

– Vi har tagit fram ett förslag till ny modell med 
ett centrallager. Det finns en del förankring kvar 
att göra men med denna modell kan Sysav även 
erbjuda produkter som behöver rekonditionering, 
reparation eller ny design till företag och upcy-
clingverksamheter. Det skulle kunna göra det möj-
ligt för en större andel produkter att återanvändas 
eller bearbetas och få en längre livslängd, säger 
Xue Kullenius.

”Återbrukets status 
behöver höjas och 

återbruk bli normen 
istället för 

undantaget.”
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Min storslagna vision är att det ska finnas en återbruks-
sektion i alla köpcenter i framtiden. Folk fortsätter att 

konsumera, men jag vill att det första stoppet när de ska handla blir 
i återbruksdelen − finns det de behöver som återbrukat? Så vi kan 
minimera konsumtionens miljöpåverkan.

Victor Wall - Återbruket - Mobilia
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A tt ställa om en bransch som har omlopps-
tider på över 100 år till cirkularitet, tar na-
turligtvis tid. Att bygga cirkulärt handlar 

både om vad man använder för material och hur 
man bygger: att bygga så fritt från kemikalier som 
möjligt och montera så att det på sikt går att de-
montera igen.   

För den som vill handla begagnat byggmaterial 
finns Återbyggdepån i Malmö – ett samarbete 
mellan Sysav och Malmö stad sedan 1997. Här 
finns ett imponerande sortiment av trä, tegel, tak-
pannor, dörrar och mycket mer, som kan få nytt 
liv vid byggen och renoveringar. Under 2020 öka-
de mängden begagnat byggmaterial insamlat via 
återvinningscentralerna med runt 1 000 ton jäm-
fört med föregående år.   

GAMMALT BLIR TILL NYTT
Under 2020 kom nya bestämmelser från Natur-
vårdsverket för hantering av bygg- och rivnings-
avfall. Den som producerar avfallet ska sortera ut 
vissa avfallsslag och förvara dem skilda från var-
andra och från annat avfall. Syftet är att komma 
högre upp i avfallshierarkin så att både förbere-
delse för återanvändning och materialåtervinning 

Mer byggavfall i 
kretsloppet
Bygg- och rivningsavfall står för nästan 30 procent av Sveriges avfall och det  

genereras cirka 10 miljoner ton varje år. För att skapa en mer resurseffektiv hantering  

av byggprodukter och material måste vi ta tillvara produkter av hög materialkvalitet.  

Det är också viktigt att tänka långsiktigt när en fastighet byggs. Hur ska någon kunna  

ta vara på materialet igen om 100–200 år?

BYGGAVFALL
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kan öka. Utsorteringskraven kommer att ge ökade 
förutsättningar för fler cirkulära flöden av material 
inom bygg- och rivningsverksamheter.

Bland Sysavs kunder har detta under året medfört 
större utsortering av framförallt plast, och Sysav 
kan tillsammans med partners erbjuda cirkulära 
lösningar för både hårdplast och gips. På sikt kom-
mer ökad sortering vid byggen att ge mindre mäng-
der blandat avfall till förbränning och ytterligare 
minska den fossila andelen i det brännbara. Sysav 
tillämpar en prisstrategi som gör det ekonomiskt 
fördelaktigt för kunder att sortera sitt avfall.    

UTMANINGAR 
Inom byggbranschen går det ofta fort – både när 
man bygger och när man river. Krav på hög kva-
litet, exakta mått och garantier gör det ibland 
svårt att återbruka och ta vara på resurser. Dess-
utom hanteras stora mängder emballage, skydds-
plast med mera på byggen, vilket resulterar i stora 
mängder skrymmande avfall. Här behövs innova-
tiva lösningar som kan ge bra hantering och skydd 
av materialet utan att generera lika stor mängd av-
fall samt enklare lösningar som komprimering på 
plats för att minska mängden avfallstransporter.

Att återbrukat material ska användas i större 
utsträckning vid byggen eftersträvas av många, 
men vid nybyggen finns många viktiga frågor att 
ta hänsyn till, som fuktskydd, akustik samt brand-
skydds- och arbetsmiljöfrågor.  

– Det pågår många initiativ nu i byggbranschen 
där det tas konstruktiva steg framåt. Sysav är med 
i arbetet med att bland annat få till en ökad andel 
återbruk/återvinning och renare avfallsflöden, sä-
ger Magnus Pettersson, miljö- och hållbarhetschef 
på Sysav.   

”För den som vill handla 
begagnat byggmaterial finns 
Återbyggdepån i Malmö - ett 
samarbete mellan Sysav och 

Malmö stad sedan 1997.”

SYSAVS AMBITION
Sysav är en del av Sveriges första lokala färdplan 
mot en klimatneutral bygg- och anläggningssek-
tor. Malmö har som första kommun i Sverige skri-
vit under Agenda 2030 och ska införliva den i kom-
munens målkedja. Sysav kommer att bidra med 
kompetens och förslag på lösningar för att Malmö 
ska nå sina mål till 2030. Ett mål inom den lokala 
färdplanen är att byggande ska präglas av långsik-
tighet, smarta energilösningar och miljöanpassade 
materialval. 

Byggsektorn är ett fokusområde i den kommun-
gemensamma kretsloppsplanen som gäller Sysav 
och tio kommuner i södra Skåne.
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E tt av Sysavs mål är att vara en attraktiv ar-
betsgivare för våra medarbetare – såväl be-
fintliga som framtida. Vi arbetar därför kon-

tinuerligt med att ta reda på hur våra medarbetare 
mår och vad de, och potentiella medarbetare, tyck-
er är viktigt. Vilka behov finns och hur kan Sysav 
möta dem? 

ATT GÖRA GOTT ÄR ATTRAKTIVT 
Många prioriterar en arbetsgivare som arbetar för 
ett högre syfte. Sysavs hållbarhetsuppdrag och vi-
sion är en anledning till att många söker sig till oss. 

Sedan några år tillbaka arbetar vi strukturerat 
för att stärka en kultur med samarbeten som byg-
ger på förtroende och tillit. En hög nivå av tillit är 

en förutsättning för att människor ska må bra och 
vilja bidra. Forskning visar att medarbetare i så-
dana organisationer känner mindre stress och mer 
engagemang. Vår värdegrund ”tillsammans med 
ansvar och engagemang” är ytterligare ett sätt att 
utrycka hur vi vill arbeta.

STÄNDIG UTVECKLING
Förutom att arbeta med förtroendefullt samarbete 
och tillit, har coronapandemin fått oss att tänka i 
nya banor. Många har fortsatt arbeta i verksamheten, 
framför allt den operativa delen, medan andra 
arbetat på distans genom att förvandla en del av 
sitt hem till en ny arbetsplats. Digitala verktyg och 
kontinuerlig kommunikation har varit viktiga red-

En hållbar arbetsplats
Det är viktigt att våra medarbetare trivs och tycker att det är roligt att gå till sitt arbete,  

eftersom det är det enda hållbara – både på kort och lång sikt. Att medarbetare mår bra är ett 

syfte i sig, men det innebär också att de blir mer engagerade i sitt arbete och bidrar till våra  

kunders och Sysavs framgång. 
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skap under 2020. Vi har arbetat med flera förebyg-
gande insatser, exempelvis i form av uppmaningar 
att följa riktlinjer men också genom att påminna 
våra medarbetare att röra på sig under arbetsdagen. 

Vidare har vi utvecklat våra medarbetarunder-
sökningar. Varje månad får teamen svara på hur 
de har det när det kommer till bland annat enga-
gemang, ledarskap, arbetsmiljö samt kränkande 
särbehandling och diskriminering. 

Ett attraktivt förmånsutbud ger också nöjdare 
medarbetare. Därför har vi nyligen infört en För-
månsportal som innehåller en mängd förmåner, 
kring hälsa och välmående, balans i livet, pen-
sionsrådgivning och mycket annat som underlät-
tar vardagen för våra medarbetare.

SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE
Allt börjar med våra ledare. Vi arbetar kontinuerligt 
med att stärka dem i att jobba med sig själva, stå 

upp för Sysavs och sina egna värderingar, ha modet 
att lyfta problem, erkänna misstag, vara trans-
paranta och visa tillit till medarbetare och deras 
kompetens.

Vi har tagit ett nytt grepp om mångfaldsarbetet 
på Sysav. Det finns nu en samverkansgrupp med 
representanter från hela företaget som undersöker, 
analyserar och ger uppslag på nya aktiviteter för 
att förhindra diskriminering och främja mångfald 
och inkludering samt vidga våra perspektiv. 

Vi arbetar också med att ständigt bli bättre på 
att leva som vi lär på Sysav. Exempelvis – hur 
håller vi hållbara konferenser och hur tänker vi 
kring inköp?

Sysavs ambition är att ständigt utvecklas i att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att skapa 
tillit och trygghet, med ett kommunikativt ledar-
skap och goda utvecklingsmöjligheter, ökar vi 
medarbetarnas trivsel.

”En hög nivå av tillit är en förutsättning för att 
människor ska må bra och vilja bidra.”
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Tillsammans skapar vi världens mest hållbara region

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och 
kommande generationer – tillsammans med våra kunder, samarbetspartners  

och invånarna i våra 14 ägarkommuner. Sysav tar emot, behandlar och återvinner avfall från 
hushåll och industrier. Avfall samlas in bland annat på återvinningscentraler, anläggningar och 

genom att vi hämtar hushållsavfall. 

Sysav verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och  
konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. 

linkedin.com/company/sysav |          facebook.com/sysav |          @sysav |          @sysav_se |           www.youtube.com/user/thesysavgroup
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 65 Dnr KS 2020/210

Remissyttrande Regionplan för Skåne 2022 – 2040

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

Ärendebeskrivning
Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan för Skåne. Det är den 
första regionplanen för Skåne i enlighet med plan- och bygglagens krav på 
regionplan för två utpekade regioner, Stockholm och Skåne. Regionplanen 
utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på 
fysisk planering.

Yttrandet består av övergripande synpunkter, frågeställningar som saknas i 
planen samt mer detaljerade synpunkter på regionplanens olika avsnitt. De 
övergripande synpunkterna handlar om:

 Regionplanens framåtsyftande funktion. 
 Regionplans roll och syfte.
 Strukturbilden och ortsstrukturen i planförslaget.
 Infrastruktur. 
 Bebyggelseutveckling. 
 Kopplingar till omvärlden. 

Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan och arbetssätt. 
Förslaget bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som 
finns i Skåne inom fysisk planering sedan 2005.

Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med 
fokus på fysisk planering. Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och 
hur samarbetet kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. 
Samrådsförslaget presenteras digitalt här:
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=84ac9b4
bad2a496b9ec4130fd41b2f51 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 65 forts.

Region Skåne har lämnat ut förslaget för samråd och önskar särskilt 
synpunkter på huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess 
uppfyller det behov och syfte som planen avser: 
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska 
planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de mellankommunala och 
regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för 
invånarna.

Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin 
Det öppna Skåne 2030.

Regionalplanen har målår 2040 med utblick mot 2050 och består av fem 
delar; 

 Mål och förutsättningar 
 Utvecklingsinriktning 
 Tematiska fördjupningar 
 Genomförande och uppföljning
 Konsekvensbedömning 

Utvecklingsinriktningen är regionalplanens kärna och består av sex 
övergripande planeringsstrategier samt en strukturkarta som tillsammans 
utgör planens övergripande strategiska inriktning. 

Detta konkretiseras i tematiska fördjupningar i planeringsprinciperna samt 
den regionala mark- och vattenanvändningskartan.

Tomelilla kommun har gemensamt med grannkommunerna tagit fram ett 
yttrande över regionalplanen. Yttrandet består av övergripande synpunkter, 
frågeställningar som saknas i planen samt mer detaljerade synpunkter på 
regionplanens olika avsnitt. Synpunkter har även inhämtats från sakkunniga 
gällande vattenplanering, energiförsörjning, omsorg samt näringsliv och 
turism.

Redaktionella synpunkter har lämnats direkt till arbetsgruppen för planen.  

Ekonomiska konsekvenser
Planens genomförande kan eventuellt medföra ekonomiska konsekvenser för 
kommunen i planerings- och utförandeskedet. Kommunen behöver förhålla 
sig till regionalplanens inriktning i kommande strategiska arbete som berör 
planeringsprinciperna. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 65 forts.

Barnperspektivet
I regionalplanen berörs arbetet med FN:s konvention om barns rättigheter 
och tydliggöra att det är ett viktigt verktyg för att säkerställa barns rättigheter. 

Miljöperspektivet
Regionalplanen berör både de svenska miljömålen, det långsiktiga målet för 
den svenska klimat- och energipolitiken samt FN:s hållbarhetsmål. Genom 
att säkerställa kopplingarna tar planen hänsyn till den långsiktiga hållbarheten 
i utvecklingen. 

Uppföljning
Samrådsskedet avslutas april 2021, nästa granskningsperiod startar i oktober 
2021 och avslutas i december 2021. 

Regionalplanen ska sedan antas av Regionfullmäktige i juni 2022, planen 
kommer därefter att ses över och revideras en gång per mandatperiod. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag 
till yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 
2021.1106.
Yttrande över regionalplan för Skåne 2022-2033, handlingsid: Ks 2021.1107.
Regionplan för Skåne 2022-2040 samrådshandling, handlingsid: Ks 
2021.3742.
Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040, handlingsid: 
Ks 2021.3741.
Beslut om gemensamt yttrande av SÖSK kring remiss om Regionsplan 
Skåne, handlingsid: Ks 2021.3972.

Förslag till beslut under sammanträdet
Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 65 forts.

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

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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2021-03-01 rev 2021-03-25 rev 2021-04-08 Mottagare:Region Skåne, Regionala 
utvecklingsnämnden
e-post: region@skane.se 

Ärendenummer 2019-RU000065

Yttrande över 
Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022–2040

Region Skåne har tagit fram ett förslag till regionplan och arbetssätt. Förslaget bygger vidare på Strukturbild för 
Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk planering sedan 2005. 

Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk planering. 
Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering kan vidareutvecklas 
i Skåne. Samrådsförslaget presenteras digitalt via följande länk: Regionplan för Skåne 2022-2040 - 
Samrådshandling (arcgis.com)

Region Skåne har lämnat ut förslaget för samråd och önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till 
regionplan och regionplaneprocess uppfyller det behov och syfte som planen avser:
Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad 
gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för 
invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. 

Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner har i samverkan tagit fram ett gemensamt yttrande över 
regionplanen. Yttrandet består av övergripande synpunkter, frågeställningar som saknas i planen samt mer 
detaljerade synpunkter på regionplanens olika avsnitt. Redaktionella synpunkter har lämnats direkt till 
arbetsgruppen för planen. 

Såsom regionplanen är uppbyggd återkommer vissa frågor under olika avsnitt. Yttrandet från sydöstra Skåne 
följer regionplanens struktur, varför vissa synpunkter återkommer under olika rubriker i takt med att de 
detaljeras.

Övergripande synpunkter
Sydöstra Skånes övergripande synpunkter på samrådshandlingen samlas i sex punkter där sydöstra Skåne har 
invändningar mot regionplanen, och där sydöstra Skåne efterlyser ändrade eller kompletterade 
ställningstaganden. Dessa är:

 Regionplanens framåtsyftande funktion. Planen behöver vara mer framåtsyftande och beskriva 
det önskade läget för målåret 2040 och för utblicken mot 2050. 

 Regionplans roll och syfte. Planen behöver kompletteras med en beskrivning av relationen mellan 
regionplanen och kommunernas översiktsplaner, där kommunernas rätt till självbestämmande och 
kommunernas planmonopol respekteras. Planeringsstrategier och -principer som avser kommunala, 
lokala eller platsspecifika frågor behöver lyftas ut ur regionplanen och lämnas till respektive kommun 
att avgöra. Exempel på sådana frågor är avvägningen mellan bevarande av jordbruksmark och 
väsentliga samhällsintressen, utformning av tomtmark och allmänna platser samt lokalisering av 
bebyggelse och anläggningar som är av kommunal och lokal betydelse. Regionplanen behöver 
avgränsas till att behandla regionala och mellankommunala frågor, samt kompletteras med väsentliga 
sådana som kräver samordning mellan kommuner.
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 Strukturbilden och ortsstrukturen i planförslaget. Generellt är det otydligt hur regionplanen tar 
hänsyn till och vägleder sydöstra Skånes kommuners möjligheter att utvecklas som delregion i Skåne 
med utgångspunkt i arbetsmarknad, näringsliv, infrastruktur och bostadsbyggande. För att planen ska 
stödja en flerkärnig struktur i Skåne 2040 måste sydöstra Skåne ges en mer initierad och utvecklad 
beskrivning av både nuläge och framtidsvision i planen. Sydöstra Skåne kan med fördel pekas ut som 
en grön tillväxtmotor, för en mångsidig och balanserad tillväxt inom Skåne. Fler orter än enbart 
kommunhuvudorterna behöver lyftas fram som orter med potential att bidra till tillväxt och 
utveckling.

 Bebyggelseutveckling. Sambandet mellan bebyggelseutveckling och infrastrukturutveckling 
behöver förtydligas. Bebyggelseutveckling i sydöstra Skåne är en möjlighet att stärka underlaget för 
kollektivtrafik och hållbara transporter och kan bidra till att hela Skåne kan klara sin 
bostadsförsörjning och tillväxt. Planen behöver stärka olika former av hållbara transporter och 
beakta de skilda förutsättningarna i olika delar av Skåne, samt lyfta fram bussnoder likvärdigt som 
stationsnoder. 

 Infrastruktur. En god tillgång till och välutbyggd infrastruktur är en väsentlig förutsättning för att 
stärka tillgången till/från tillväxtmotorer, regionala kärnor och till omlandet.  För att kunna bo och 
arbeta i sydöstra Skåne behövs ett system att lita på. Det krävs satsningar på både järnvägar, vägar 
och cykelvägar för att uppnå en god standard och hög tillgänglighet, samtidigt som klimat- och 
miljömål beaktas. För sydöstra Skåne finns det två stråk som är av stor betydelse för kopplingar till 
den starka arbetsmarknadsregionen i västra Skåne samt till Greater Copenhagen och norra Europa; 
Simrishamn-Tomelilla-Ystad-Malmö samt Simrishamn-Tomelilla-Sjöbo-Lund/Malmö. Dessa stråk 
behöver lyftas fram i den regionala planen. Det behövs också satsningar på infrastruktur i dessa stråk 
för att bibehålla och utveckla flerkärnigheten.

 Kopplingar till omvärlden. Strukturbilden saknar väsentliga kopplingar inom östra Skåne, norrut 
mot Blekinge och Småland samt till Bornholm, Polen och Tyskland över Östersjön. Dessa 
kopplingar är av stor betydelse för Skånes och Sveriges utveckling, och behöver hanteras i en 
regional, nationell och internationell kontext. Östra Europa är en växande marknad med växande 
utbyte och kommunikation med både Skåne och hela Sverige. Skåne har förutom E4 och E6 
ytterligare en stor europaväg E65, som går genom hela östra Europa ända ner till Kreta. 

Viktiga frågor att arbeta vidare med
Viktiga frågor att arbeta vidare med är enligt sydöstra Skånes kommuner:

 Pandemin. Ett utvecklat resonemang om hur Corona-pandemin har påverkat vårt samhälle, 
inklusive förändrade livsförutsättningar vad gäller exempelvis arbete, bostad och rekreation, skulle 
med fördel kunna inkluderas i regionplanen.

 Kopplingen till Agenda 2030, miljömål samt Sveriges klimatmål behöver förstärkas och utvecklas.
 Landsbygdsutveckling. För att hela Skåne ska leva och utvecklas behöver även landsbygden 

utvecklas och förändras. Landsbygden bidrar stort till Skånes och Sveriges ekonomi och tillväxt. Av 
den anledningen behöver regionplanen förstärkas med planeringsprinciper som direkt stödjer en 
stark landsbygdsutveckling i Skåne. 

 Lokalisering av och tillgång till regionalt viktiga funktioner som sjukvård, kulturinstitutioner, 
högre utbildning, energiproduktion och energiförsörjning. 

 Havsplanering. Att regionplanen redovisar regionala intressen och utvecklingsmöjligheter i havet är 
en väsentlig del av en regionplan. Planeringsunderlag och kunskap finns tillgänglig genom 
kommunernas översiktsplanering och den nationella havsplaneringen.

 Klimatanpassning. Att regionplanen fångar in de stora frågorna om förebyggande arbete och 
anpassning till ett förändrat klimat för att skydda befintliga bebyggelseområden, infrastruktur, 
värdefulla natur- och kulturområden kommer att vara helt avgörande för utvecklingen till 2040/2050.

Kommentar [IA1]: Förslag  

452



Sida 3 av 11

 Besöksnäring. Belastningen på Skånes besöksmål har ökat under 2020 och ett strategiskt arbete för 
hållbar besöksnäring behöver säkerställas i den fysiska planeringen. Tillgång till allemansrättslig mark 
och regionens naturområden är viktigt, men ett ökat antal besökare kan skapa konflikter mellan 
markägare, boende och näringsidkare i de områdena.

 Jämställdhets- och jämlikhet. Perspektivet behöver förstärkas. 

Synpunkter på regionplanens olika avsnitt
Välkommen 
Under avsnittet står det att Regionplanen är den regionala utvecklingsstrategins fysiska uttryck och beskriver strategier och 
principer som ska utvecklas vidare och konkretiseras i den kommunala översiktliga planeringen. Det behöver formuleras 
om till …strategier och principer som kan utvecklas vidare och konkretiseras i den kommunala översiktliga planeringen. 
Regionplanen är enbart vägledande för den kommunala planeringen, och det finns inga tvingande 
bestämmelser om att kommunerna måste ta in regionplanens strategier och principer i sina översiktsplaner. 
Varje kommun kan utifrån det kommunala planmonopolet välja vad som är relevant för den egna 
kommunens förutsättningar. Det finns krav på att kommunen ska beskriva hur man i sin översiktsplan tar 
hänsyn till och samordnar översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.

Mål och förutsättningar 
Målbilden för regionplanen är satt till år 2040 med utblick mot 2050. Planen med tillhörande mark- och 
vattenanvändningskarta beskriver nuläget, men det är svårt att utläsa vad som ska bevaras och vad som ska 
förändras till målåret. 

Trender, utmaningar och omvärld. Avsnittet behöver utvecklas för att bättre fånga in varierande 
förutsättningar inom olika delar av Skåne. Sydöstra Skåne vill se tydliga förslag och åtgärder från Region 
Skåne för att balansera upp den ojämlikhet i Skånes utveckling som råder i den flerkärniga ortsstrukturen och 
som rör den geografiska tillgängligheten. I flera regionala styrdokument, och även i regionplanen, konstateras 
att sydöstra Skåne har störst utmaning i Skåne att uppnå god geografisk tillgänglighet med tillgång till 
arbetsmarknad, utbildning, bostäder och pendlingsförutsättningar. Kommunerna kan inte själva stärka och 
profilera sig utifrån dessa frågor utan behöver känna samsyn och förtroende i Region Skånes vilja att 
investera i och utveckla hela Skåne och landsbygden. Sydöstra Skåne och landsbygden kan inte hanteras 
enbart som ett attraktivt besöksmål för turister och en rekreationsmiljö för storstadsbor. Sydöstra Skåne anser 
att regionplanen saknar vägledning och ställningstaganden i dessa frågor. 

Landsbygdens förutsättningar för att bidra till bebyggelsetillväxt och näringslivstillväxt har förändrats 
dramatiskt genom pandemin. Den fysiska tillgängligheten till arbetsplatser har visat sig vara av mindre 
betydelse; istället är det den digitala tillgängligheten som avgör var människor kan leva och verka. Den 
attraktivitet och livsmiljö som landsbygden kan erbjuda behöver därför ses och beskrivas som en tillgång och 
som möjligheter.

En planering som skapar förutsättningar för både växande städer samt utvecklar den flerkärniga 
ortsstrukturen. Utmaningen behöver tydliggöras för att motverka den trend som föreligger idag där 
utvecklingen snarare går mot en stark tillväxt i sydvästra Skåne och en centralisering i hela Skåne. Om en 
balans ska uppnås i utvecklingen behöver även östra Skåne förstärkas.

I ett regionalt sammanhang finns ett antal utmaningar kopplade till potentiella intressekonflikter vid framtida 
mark- och vattenanvändning. Till exempel kan konflikter uppstå mellan önskemål om ny bostadsbebyggelse 
och ianspråktagande av värdefull jordbruksmark. Skånes mest värdefulla jordbruksmark finns i sydvästra 
Skåne, där exploateringstrycket är som högst. Det är också den delen av regionen som har bäst 
förutsättningar vad gäller att planera kollektivtrafiknära, vilket är en tydlig planeringsstrategi i regionplanen. 
Det är förutsättningar som riskerar att skapa intressekonflikter. Utmaningar av det här slaget tas upp i 

453



Sida 4 av 11

regionplanen, men när planen väl tar sitt konkreta uttryck i form av planeringsstrategier, strukturkarta och 
planeringsprinciper har de flesta potentiella konflikter och utmaningar tyvärr lämnats olösta. 

Transportmål. Kartan som visas, den så kallade Skånebilden, visar Skåne i ett nationellt och västligt inriktat 
sammanhang med förbindelser från Göteborg och Stockholm ner mot Tyskland. För att med ett bredare 
Skåneperspektiv illustrera transportmål för Skåne hade en annan karta behövts, så bilden kompletteras med 
en koppling från Ystad till Bornholm, Tyskland och Polen och så att behovet av kopplingarna från sydöstra 
Skåne tydliggörs. 

Utvecklingsinriktning 
Planeringsstrategier och -principer
Regionplanen handlar om att lyfta blicken och se varje kommun i ett regionalt sammanhang. För att kunna 
utvecklas på ett strategiskt och hållbart sätt behöver kommunerna samverka med hela sitt omland. Sydöstra 
Skåne är beroende av att en hållbar tillväxt kan äga rum i hela Skåne, varpå arbetet med att utveckla en 
flerkärnig ortsstruktur kan ses som mycket positivt. Förutom pendling och infrastruktur finns frågor som 
besöksnäring, blågröna strukturer och stråk, rekreation, teknisk infrastruktur och råvarutillgångar, samt 
näringslivsfrågor att ta hänsyn till. 

Planeringsstrategier med tillhörande principer för Skånes hållbara utveckling behöver utvecklas för att bättre 
utgöra ett stöd till kommunerna. Principerna bör inriktas på regionala och mellankommunala frågor, så att 
kommunerna tydligt kan se vilka strukturella förändringar som Skåne kommer att genomgå under perioden 
2021-2050. 

Utveckla flerkärnigheten och stärka sambandet mellan stad och land. För att ytterligare stärka sydöstra 
Skånes roll i den regionala utvecklingen och för att skapa balans i samhällsutvecklingen, bör även Sydöstra 
Skåne pekas ut som en grön tillväxtmotor. Stort fokus bör då ligga på de fyra kommunernas unika erbjudande 
när det gäller jordbruk, livsmedelsförsörjning och besöksnäring kopplat till både natur och kultur. De 
naturgivna resurserna som finns i sydöstra Skåne bidrar till Skånes utveckling som attraktiv livsmiljö och är 
förutsättningen för en mängd näringar. Den koppling till Polen och Tyskland som Ystads hamnverksamhet 
ger skapar goda förutsättningar för utökat näringsliv och antalet utländska besökare kan öka.

Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne. I strategin betonas korrekt att satsningar på de 
prioriterade regionala stråken för personresor, godstransporter, kollektivtrafik och cykel krävs för att binda 
samman Skåne. Strategin tar även upp vikten av utbyggda IT-tjänster. Fungerande IT-tjänster är avgörande 
för möjligheten att bo och verka i hela Skåne, något som har blivit tydligt i samband med den pågående 
pandemin. I sydöstra Skåne märks ett ökat tryck på lediga tomter i samband med pandemin. 

Växa effektivt med balanserad mark- och vattenanvändning. Strategin är angelägen för hela Sverige, inte 
minst för att säkra livsmedelsförsörjningen. Inriktningen riskerar att bli en begränsande faktor i utvecklingen 
för kommuner och tätorter i sydöstra Skåne. Sydöstra Skåne anser att det i regionplanen behöver förtydligas 
att bedömningen av hur lämpligt det är att bebygga jordbruksmark i första hand ska ligga på kommunernas 
ansvar där avvägningen mellan jordbruksmark och samhällsviktiga funktioner kan grundas på kännedom om 
lokala förhållanden.

Planera för en god miljö och god hållbar resursanvändning. Klimatförändringar och anpassningar för att 
möta dem är en av vår tids viktigaste och svåraste frågor. Regionplanen behöver förstärkas gällande hur 
klimatanpassningar kan hanteras på regional nivå. Prioriteringar kommer att krävas i markanvändningen, 
vilket kan leda till intressekonflikter och kostnader om det inte beaktas i ett tidigt skede. Klimatanpassning 
behöver hanteras mellankommunalt för att stärka insatserna. Kommunerna kan inte enskilt hantera frågorna, 
samordning, kunskap och stöd behövs på både regional och nationell nivå. Under avsnittet bör den 
omfattande erosionen kring Skånes kuster tas upp och hur regionen avser att arbeta med och stödja 
kommunerna i planeringen och hanteringen av de erosionsutsatta kustområdena.   
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Materialutvinning såsom exempelvis täktverksamhet eller gruvor är frågor som kan skapa intressekonflikter i 
markanvändningen och behöver beröras i regionplanen. Utvinningen konkurrerar med andra viktiga allmänna 
intressen såsom livsmedels- och dricksvattenförsörjning samt genererar ökad belastning på infrastrukturen 
och skapar osäkerhet för landsbygdens utveckling. Planen behöver också tydligare beröra de potentiella 
motsatserna mellan dricksvattenförsörjning och intensivt jordbruk. Vattnets utrymme i landskapet och 
markens vattenhållande förmåga ska öka, grundvatten för dricksvattenförsörjning ska säkras och 
jordbruksmark ska bevaras för den viktiga livsmedelsförsörjningen. Alla är viktiga aspekter, men planen ger 
ingen beskrivning av den problematik som kan uppstå när dessa områden krockar.

Stärka Skånes relationer med omvärlden. Inom planeringsstrategin bör begreppet omvärlden innefatta 
mer än enbart den utländska marknaden. Det saknas förstärkningar och förtydligande gällande kopplingarna 
till grannlänen. I Strategier för det flerkärniga Skåne tydliggörs detta bättre i avsnittet om ansvaret för att 
gemensamt stärka relationen med södra Sverige för en större kritisk massa och ökad konkurrens och 
attraktionskraft. Dessa frågor behöver lyftas in tydligare i planeringsstrategin. I regionplanen står det att 
interaktionen mellan de östra och västra delarna av Skåne är låg, vilket i sin tur har skapat en tudelad 
arbetsmarknad med negativa effekter på tillgången till arbete och näringslivsutveckling. Planen behöver ha ett 
bredare och mer långsiktigt perspektiv och visa att det finns god potential för sydöstra Skåne att även stärka 
interaktionen med nordöstra Skåne. 

Strukturkarta 
Tillväxtmotorer. I linje med tidigare fört resonemang bör sydöstra Skåne pekas ut som en grön 
tillväxtmotor, som målbild för fortsatt samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne för att kunna driva 
utvecklingen framåt. Kommunerna i sydöstra Skåne står tillsammans för en väsentlig del av Sveriges 
livsmedelsproduktion, näringsliv kopplat till denna produktion och har en besöksnäring som dels är mycket 
välkänd, dels är omfattande i ekonomiska termer. De areella näringarna, liksom besöksnäring i form av 
upplevelser, viktiga kulturmiljöer och rörligt friluftsliv, har en stark roll att spela, och är dessutom avgörande 
faktorer för att de i kartan utritade tillväxtmotorerna ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.  Ett 
sådant utpekande skulle också balansera bilden av Skåne, det hade även gett en mer korrekt återgivelse av 
områdets styrkor och funktioner gentemot sitt omland. 

Malmö och Lund som gemensam nationell tillväxtmotor I texten bör det läggas till hur tillväxtmotorerna 
och de regionala kärnorna ska kopplas till den expansiva storstadsregionen.

Regionala kärnor i samspel med sitt omland. Det är positivt att regionplanen förtydligar de regionala 
kärnornas roll. Det skrivs att kärnorna behöver förse sitt omland med arbetstillfällen, service samt handels- 
och kulturutbud och att det är viktigt att de regionala kärnorna är drivande i mellankommunal och delregional 
samverkan. Utöver den flerkärniga ortsstrukturen är transportinfrastruktur en viktig del av regionplanens 
strukturkarta. I transportinfrastrukturen finns potentialen att knyta ihop regionen, korta avstånden och 
restiderna samt hitta nya innovativa mobilitetslösningar och helhetsgrepp. 

Ystad som regional kärna och Ystads roll gentemot sitt omland beskrivs. För att Ystad ska kunna axla 
rollen som en av Skånes regionala kärnor behövs också regionala och nationella satsningar, främst genom 
utbyggd infrastruktur. För att näringslivet ska våga satsa och kunna utvecklas behöver transportsystemet och 
elförsörjningen i sydöstra Skåne bli betydligt mer robust. Ystad beskrivs fylla en särskilt viktig funktion 
eftersom avståndet till närmsta tillväxtmotor är långt där sydöstra Skåne är beroende av interaktionen med 
Malmö - Lundregionen. Korrekt har kapacitetsbristen på Ystad-Österlenbanan identifierats som en viktig 
utmaning att åtgärda. Sydöstra Skåne vill betona att även kapacitetsbristen på E65 är en utmaning. För ett 
fungerade näringsliv i Ystad, i sydöstra Skåne och i hela Sverige och Europa måste möjligheten till robusta 
godstransporter och smidiga persontransporter öka. Till texten om Ystad kan nämnas att Ystad har potential 
att utveckla urbana stadsmiljöer som kan komplettera bostadsförsörjningen i Skåne genom den nya 
stadsdelen hamnstaden som planeras kollektivtrafiknära. 

Lokala kärnor. I planen beskrivs alla kommunhuvudorter som lokala kärnor. Om begreppet ska användas 
bör utpekandet av lokala kärnor grundas på en analys av vilka orter i olika delar av Skåne som har en funktion 
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som lokal kärna i relation till sitt omland, eller har potential att bli en sådana orter. Om regionen vidhåller 
modellen att enbart peka ut kommunhuvudorterna bör dessa benämnas som just sådana. Lokala kärnor 
beskrivs i texten som tätorter som erbjuder grundläggande service och utgör viktiga mötesplatser för sitt 
närmaste omland. Planen behöver förtydliga att lokala kärnor även innehåller kulturutbud, arbetsplatser samt 
bidrar till regional attraktivitet. I många lokala kärnor finns också en unik utvecklingspotential kopplat till 
respektive orts historiska utveckling och geografiska sammanhang. 

Sydöstra Skåne ställer sig frågande till formuleringen att lokala kärnor ska ”upprätthålla” grundläggande 
service och föreslår att begreppet ändras till ”utveckla”. Ytterligare en utvecklingsfråga är att skapa god 
tillgänglighet med kollektivtrafik mellan lokala kärnor, inte bara till närmaste regionala kärna eller 
tillväxtmotor, för att skapa ett mer flerkärnigt Skåne på riktigt. 

Regionplanens användning av begreppen ”stad” och ”land” tål att funderas på, då de riskerar att måla upp en 
polariserande och förenklad bild av verkligheten. Samspelet mellan livsmiljöer och landskap kan anses vara 
mer komplext än så, med många mellanting och gråskalor, vilket regionplanen kan hjälpa till att belysa. 

Transportinfrastrukturen. I legenden till kartan anges att viktiga transportinfrastrukturstråk illustreras med 
linjer och pilar, med bredare linjer för de stråk som är särskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden 
och de koppla samman tillväxtmotorerna till de regionala kärnorna. Stråken kan vara såväl väg som järnväg 
och av betydelse för såväl gods som personflöden. Det tolkar sydöstra Skåne som att strukturkartan inte visar 
några planerade satsningar på transportinfrastruktur inom och till och från sydöstra Skåne till 2040, utöver 
stråket från Ystad mot Malmö. Satsningarna som visas i kartan utgår till stor del från Skånebilden som ligger 
som plattform för de satsningar som krävs för att tillförsäkra behovet i Skåne, med effekter för hela Sverige. 
Sydöstra Skåne anser att fler underlag bör ligga som grundmaterial i bedömningen och för att 
planeringsstrategierna och målet om en flerkärnig ortsstruktur ska få genomslag behöver satsningar som krävs 
för transportinfrastrukturen tydliggöras. 

För sydöstra Skåne finns det två stråk som är av stor betydelse för kopplingar till den starka 
arbetsmarknadsregionen i västra Skåne samt till Greater Copenhagen och norra Europa; Simrishamn-
Tomelilla-Ystad-Malmö samt Simrishamn-Tomelilla-Sjöbo-Lund/Malmö. Dessa stråk behöver lyftas fram i 
den regionala planen. Det behövs också satsningar på infrastruktur i dessa stråk för att bibehålla och utveckla 
flerkärnigheten. 

Stråken har begränsad tillgänglighet och robustheten är bristande, samtidigt som de är strategiskt viktiga för 
både gods- och persontrafik.  Satsningar på konkurrenskraftig och snabbt tillgänglig infrastruktur i dessa stråk 
behöver prioriteras för att främja flerkärnighet och knyta samman Skåne. 

Sydöstra Skåne anser att transportinfrastrukturkartan behöver peka ut fler av de större infrastrukturstråk som 
är viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden. Även om de syns på kartan behöver texten gällande sydöstra 
Skånes kopplingar mot Tyskland och Polen utvecklas. Strukturkarta bör kompletteras med hamnen i 
Simrishamn, även farleden från Simrishamns hamn saknas i strukturbilden. Kopplingen till Sydostlänken är 
viktig för gods som ska vidaretransporteras norrut och nordväst, i nationell plan framkommer att 
överflyttning av gods från väg till sjöfart måste ske. 

Stort fokus riktas på en planerad ny stambana - en satsning som är av stor vikt för att Skånes resor och 
transporter ska fungera. Sydöstra Skåne anser att regionala och lokala kärnors koppling till stambanans 
stationer är viktigt att beakta för hela Skånes access till stambanan och därmed för resande till och från övriga 
i Sverige.

Tematiska fördjupningar
Bebyggelseutveckling 
Skånes flerkärnighet. Principen stämmer väl överens med de principer som kommunerna i sydöstra Skåne 
redovisar i sina översiktsplaner. I dessa finns strategier om att fler orter än bara kommunhuvudorterna ska 
bidra till kommunernas tillväxt. Ny sammanhållen bebyggelse ska huvudsakligen tillkomma i 

Kommentar [IA2]: Förslag   

Kommentar [EB3]: "konkurrenskraftig och snabbt 
tillgänglig infrastruktur" (Väl?) 

Kommentar [ÖS4R4]: Ja! 

Kommentar [IA5]: Förslag   
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kollektivtrafiknära lägen, eller där underlaget för kollektivtrafik behöver stärkas. En utmaning är den 
befintliga befolkningsstrukturen och möjligheten att tillgodose alla delar av sydöstra Skåne med hållbara 
persontransporter. Ett resonemang som speglar och erkänner den utmaningen, inklusive förslag till lösningar 
vad gäller innovativa och helhetstänkande mobilitetskoncept, skulle med fördel kunna tas upp i regionplanen. 
De planeringsprinciper som tas upp ger delvis en mer nyanserad bild, men problematiken hade kunnat lyftas 
mer eftersom kollektivtrafikförsörjning på många sätt är en central fråga för den regionala utvecklingen. 

Planering av bebyggelse. Lokalisering av faciliteter av betydelse för välfärd, attraktion och tillväxt som är 
regiongemensamma hade med fördel kunnat tydliggöras tillsammans med resonemang om tillgångar, behov 
och strategier för framtiden. Skånes attraktivitet och möjligheter grundar sig ju i mer än boende, arbete och 
transporter. Till dessa hör till exempel vård, med strukturen för sjukvård i Skåne och den regional planeringen 
för att möta framtida behov. Men även större kulturinstitutioner, som teater, museum och konsertsalar av 
regional betydelse samt högre utbildning, som universitet och högskolor. Ett redovisat nuläge i kartform hade 
gett medvetenhet om tillgångars lokalisering och kunnat utgöra en grund för dialog om utmaningar och 
möjligheter. 

Näringsliv och besöksnäring. Under avsnittet saknas en beskrivning av besöksnäringen, vilket borde finnas 
med. I planeringsprincipen för besöksnäring är dessutom det väldigt smalt inriktat på vandring och cykling. 
Det behöver breddas till att omfatta även alla andra delar av besöksnäringen. Det bör också finnas mer 
differentierad bild av näringslivet i sydöst. Det är branschbredden och hur många som sysselsätts i respektive 
näringsgren som också är viktigt att ha med för att inte få stämpeln att sydöstra Skåne enbart har jordbruks- 
och besöksnäring. Här finns allt från tung industri till kreativa näringar. 

Hälsofrämjande livsmiljö Under avsnittet behandlas sjukhus och vårdmiljöer väldigt detaljerat. I det 
avsnittet bör istället principer om lokalisering av specialistvård och allmänvård beskrivas, så att alla Skånes 
invånare ska få tillgång till bra vård. Hur miljön gestaltas är snarast en lokal fråga som ska avgöras av de 
platsspecifika förutsättningarna.

Klimatanpassad bebyggelseutveckling Avsnittet lyfter också fram några väldig snäva aspekter på en stor 
fråga. Där bör det också tas upp klimatsäkring av infrastruktur, dricksvattentäkter och reningsverk. Det finns 
också stora befintliga bebyggelseområden samt värdefulla natur- och kulturmiljöer som hotas av stigande 
havsnivåer och skyfall, och som behöver hanteras såväl regionalt som lokalt.

Tätorternas grönstruktur. Det är bra att vikten av tätortsnära rekreationsmöjligheter lyfts, och att det är av 
betydelse inte bara i städer utan även i mindre tätorter, för att öka alla människors tillgång till grönstruktur, 
samt för att öka mindre tätorters attraktivitet när det kommer till rekreation och en aktiv livsstil. Det senare är 
inte sällan en viktig anledning till att nyinflyttade väljer att bosätta sig i en mindre tätort.

Transporter 
Generellt är det positivt att Skåne kan stärka sin position i Öresundsregionen utifrån ett nationellt och 
internationellt perspektiv genom att på sikt utöka förbindelserna till Danmark och norra Europa. 
Arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheterna breddas främst för invånare i västra Skåne. För att 
investeringarna ska bli tillgängliga för hela Skåne krävs tätare utbud av kollektivtrafik samt investeringar i 
transportinfrastrukturen för att beakta både de nuvarande och framtida behov som föreligger. För att Skåne 
verkligen ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer behöver även tillgängligheten till tätorter med längre 
avstånd till tillväxtmotorer och regionala kärnor utvecklas. På så sätt säkerställs att fler invånare får tillgång till 
en hög livskvalité, en bredare arbetsmarknad och fler utbildningsmöjligheter. 

Med fördel hade den tematiska fördjupningen gällande transporter i kartor kunnat visa mer av framåtsyftande 
utveckling utifrån identifierade behov av satsningar än den nulägesbild som nu främst ges. På så vis hade 
regionplanen och den nationella och regionala infrastrukturplaneringen tydligare kopplats samman.

Hållbart resande. Hållbart resande beskrivs i regionplanen ha potential att öka i Skåne genom att stärka 
kollektivtrafikens attraktivitet genom att öka kopplingar med bil och gång/cykel till kollektivtrafikens 
bytespunkter.  Det framkommer som en planeringsprincip att Region Skåne vill stärka infrastrukturen för 
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fotgängare och cyklister och stärka deras roll i samhällsplaneringen, vilket är mycket positivt. Sydöstra Skåne 
anser dock att mindre fokus bör ligga på supercykelstråk och mer på att säkerställa utbyggnaden av regionala 
cykelstråk samt cykelstråk mellan och inom orter. Det saknas kopplingar till utveckling av säkra och 
tillgängliga gångvägar till och från kollektivtrafikens bytesnoder. 

Vad basstråken som är utpekade i cykelkartan innebär behöver förtydligas. Bilden av stråken på landsbygden 
är svår att tolka, och verkar mer beskriva var flödena/hastigheterna är låga, än var man cyklar eller det finns 
potential att cykla. 

Kollektivtrafik. Tillgängligheten och förutsättningarna för kollektivtrafiken behöver förstärkas och belysas 
tydligare i underlaget. De orter som idag inte har tillfredställande tillgång till kollektivtrafik har förutsättningar 
att växa och förtätas, vilket kan förstärka och gynna resandeunderlaget. Planen behöver beröra att det finns 
möjlighet för framtida strukturförändringar avseende kollektivtrafikens förutsättningar, speciellt med 
hänvisning till de projekt som idag pågår som berör ökad mobilitet. Kollektivtrafiken är speciellt avgörande 
för vissa gruppers tillgänglighet och förutsättningar till samhället. 

Kartorna över regionala kollektivtrafiknoder och kollektivtrafikstråk behöver kompletteras med fler orter och 
noder för att beskriva förhållandena i sydöstra Skåne. Detta gäller både nuvarande och framtida 
järnvägskopplingar, vars utvecklingsbehov nämns i delar av regionplanens text, men utan att det framkommer 
i kartan. 

Ystad-Österlenbanan behöver utvecklas vidare och regionplanen behöver tydligare visa dess betydelse. Utöver 
att den förbinder sydöstra Skåne med Malmö-Lund-regionen ger den förutsättning för att utveckla 
stationsorter utmed banan.  För sydöstra Skåne är utvecklingen av Ystad-Österlenbanan, för mer robust 
trafikering och ökad turtäthet mest prioriterat.

 Simrishamnsbanan har bedömts vara en av de viktigaste åtgärderna för att skapa förutsättningar för en uthållig 
och hållbar pendling på sikt. Entimmesmålet är vägledande för en hållbar arbetspendling och med dagens 
möjligheter uppnås inte detta mellan östra och västra Skåne. Sydöstra Skånes kopplingar till Malmö-
Lundregionen och Köpenhamns-regionen behöver vara i fokus för att stärka tillgängligheten till västra Skåne 
och dess utbud. Den regionala utvecklingsstrategin och den nyligen antagna persontågsstrategin har målår 
2030 respektive 2040. Regionplanen har utblick mot 2050 vilket borde skapa utrymme och möjligheter för 
Simrishamnsbanans etablering. Även om den slutliga dragningen inte är beslutad bör sträckan beaktas i 
planen. Som korridor är Simrishamnsbanan även utpekad som riksintresse. 

Ystad-Sjöbo-sträckan bör tas med bland busstråk av regional betydelse, då det är högt resande och täta turer 
mellan orterna. 

Gränsöverskridande transporter och Godstransporter. I regionplanen beskrivs behovet av ett ökat tryck 
på att utveckla och stärka en ökad kapacitet av transportinfrastruktursystemet, en överflyttning från väg till 
järnväg och sjöfart bedöms som nödvändig för en långsiktig hållbar utveckling. 

Skåne beskrivs vara en viktig hamnregion ur ett nationellt perspektiv för att kunna hantera godsflöden, det 
bör tas upp tydligare i planen vilka möjligheter och utmaningar som hamnarna för med sig. Under avsnittet 
Godstransporter bör övriga större hamnar beskrivas i textdelen. Inte minst ur ett Greater Copenhagen-
perspektiv bör den omfattande trafiken till och från Bornholm och regionens intentioner för att hantera den 
ökande trafiken finnas med i planen. 

Simrishamns hamn saknas i kartan som visar godstrafik i Skåne. Det framgår inte heller av regionplanen hur 
Simrishamns hamn med sitt strategiska geografiska läge, på sikt har potential att bidra till överflyttningen av 
gods till sjöfart. 

Vägarna E65, väg 11, 13 och 19 är strategiskt viktiga i syfte att knyta ihop hela Skåne, samt Skåne med övriga 
Sverige. De har också pekats ut i kartan som funktionellt prioriterat vägnät för godstransporter. 

Väg E65 är en av de prioriterade nationella objekten för sydöstra Skånes möjlighet att bidra till Skånes, 
Sveriges och Europas tillväxt. E65 är idag tungt belastad, och för ett fungerade näringsliv i sydöstra Skåne 
måste möjligheten till robusta godstransporter och smidiga persontransporter öka. 
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Väg 19 som förbinder Simrishamn och Ystad är utpekad som riksintresse och som funktionellt prioriterat 
vägnät. Även väg 19 bör därför pekas ut som regional viktig väg eftersom den utgör en viktig förbindelse 
mellan nordöstra och sydöstra Skåne samt till Ystad hamn.

Väg 11 är ett viktigt stråk för hela sydöstra Skåne och är utpekad som regionalt prioriterat vägnät, prioriterat 
vägnät för gods samt regionalt stråk för kollektivtrafik, specifikt för regionalt superbusskoncept. Vägen utgör 
en strategiskt viktig sträcka, för arbetspendling samt fritids- och serviceresor och bidrar till att binda samman 
Skånes östra och västliga delar och väg 11 behöver pekas ut för utvecklingsbehov.

Blågrön infrastruktur 
Skrivningarna inom avsnittet är allmänt väldigt svepande och vaga och ger inte mycket stöd i olika 
avvägningar som måste göras. Det hänvisas till ett dokument som är från 2012, Grönstruktur för Skåne – 
Strategier för en utvecklad grön struktur. Det bör jämföras med det nyare underlaget som tagits fram av 
Länsstyrelsen, Regional handlingsplan för grön infrastruktur. 

Regionala leder för vandring och cykling. Det är positivt att regionplanen tar upp vikten av att stärka 
cykelkopplingar och andra hållbara resesätt mellan tätorter och rekreationsområden. Förutom kopplingar 
mellan tätorter är behovet av cykelkopplingar till rekreationsområden viktiga, inte minst för att minska 
bilberoendet. För att sådana satsningar ska bli verklighet skulle de mindre kommunerna, som kanske inte 
omfattas i så hög grad av de supercykelstråk som tas upp i regionplanen, behöva ett större stöd från statligt 
och regionalt håll.

Regionala grönområden och stråk. Merparten av regionplanen handlar om naturen som något för 
människan att använda, och det finns alltför lite om att ta hänsyn till egenvärdet hos olika arter. Avsnittet 
behöver förstärkas utifrån perspektivet om naturen i sin egen rätt. 

Havet och kusten. Det stämmer, som det står, att Region Skåne behöver utveckla sin roll avseende havs- 
och kustplanering. För kommunerna skulle det vara värdefullt med gemensamma riktlinjer kring hantering av 
erosion och stigande havsnivåer. De flesta kommunerna i Skåne har också kommit långt i sin planering av 
vattenområden, och en sammanställning av dessa planer tillsammans med den nationella havsplanen skulle 
kunna användas som underlag för en regional vattenanvändningskarta. Att regionen pekar ut vilka tillgångar 
och vilken vattenanvändning som anses vara av regionalt intresse är nödvändigt för att planen ska kunna 
uppfylla kraven på att vägledning för hur mark och vatten ska användas. Exempel på intressen som 
kommunerna har pekat ut i sina översiktsplaner och som kan vara av regionalt intresse är farleder, sandtäkter, 
marinbiologiska värden, yrkesfiske, rekreationsområden och områden för elproduktion.

Teknisk infrastruktur 
Elförsörjning. I rapporten Scenario för det skånska elsystemet från 2020 från Region Skåne skrivs att en hög 
andel vindkraft med skiftande produktionsnivåer bidrar till att det är svårt att uppnå ett energisystem där 
produktion och användning är i balans. Det ställer även höga krav på elnätets överföringsförmåga. I värsta 
fall kan det leda till effektbrist, vilket också visade sig under 2018. Behovet av planerbar energiproduktion blir 
därmed större. Det behövs ett resonemang om detta i regionplanen och åtgärdsbehoven behöver återspeglas i 
planeringsprinciperna. 

I regionplanen behövs en strategi för var stora anläggningar för förnyelsebar elproduktion i Skåne är möjliga 
och hur dessa kan bidra till hållbar elförsörjning. Potentialen för fler vindkraftsanläggningar kan underbyggas 
genom de 33 kommunernas översiktsplaner, till exempel för att summerat visa utpekade möjliga 
vindkraftområden. Lokalisering av stora solcellsparker kan med fördel hanteras på motsvarande sätt. 
Solcellsparker riskerar också att komma i konflikt med andra intressen, och i konflikt med de 
planeringsprinciper som regionen tagit upp. 

Dricksvattenförsörjning. Under avsnittet nämns myndigheter som ansvarar för dricksvattenfrågan, men 
kommunerna som har det yttersta ansvaret för sina medborgare nämns inte. Det börjar också märkas av 
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klimatförändringar, men går ännu inte att säga hur hårt torka kommer att slå mot våra kommunala 
vattentäkter. Den effektbrist som kan uppkomma framöver kan också medföra problem, både när det 
kommer till att leverera dricksvatten och med att ta hand om avloppsvatten. 

Markanvändningskarta 
Regionplanens mark- och vattenanvändningskarta är den del av planen där mycket av det som avhandlats i 
planens utvecklingsinriktning och tematiska fördjupningar skulle kunna stråla samman i en kartbild. Syftet 
med kartan är inte tydligt och i texten ges ingen förklaring till hur mark- och vattenanvändningskartan ska 
läsas, förstås och användas av kommunerna. Kartans grafiska och innehållsmässiga upplägg, bland annat med 
en marktäckekartering från Lantmäteriet i bakgrunden, gör den svårläst. 

Det finns ett flertal rena felaktigheter i kartan. En otydlighet i kartan är att tätorterna inte syns. Att inkludera 
kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling är inte önskvärt med tanke på det tidigare i yttrandet 
förda resonemanget. 

Markanvändningskartan skulle med fördel kunna vara en interaktiv karta där regionens sammantagna 
beslutade och planerade åtgärder finns med.

Det framgår tydligt av regionplanen att man har målåret 2040 med utblick mot 2050, men det finns ingen 
redovisning på kartan vilka förändringar i markanvändning och strukturer som föreslås under den perioden. I 
kartan verkar vissa satsningar för transport och teknisk infrastruktur finnas utritade som inte finns utritade i 
strukturkartan. Hamnen i Simrishamn saknas, borde pekas ut i form av övrig hamn. Markanvändningskartan 
tar upp uppgraderingar av väg och järnväg, i alla fall enligt legend, även om det är otydligt var i själva 
kartbilden. Det är otydligt vilken ambition som finns gällande vilka uppgraderingar som markanvändnings-
kartan ska visa vilket gör att det i detta skede inte går att lämna synpunkter på om behov och åtgärder är 
korrekt identifierade. 

De grönområden och stråk som finns inlagda fungerar möjligen i en mer övergripande strukturkarta, men 
deras utbredning är inte tillräckligt detaljerad för att ingå i en markanvändningskarta. Det är svårt att läsa ut 
de olika anläggningarna och prioriteringsområdena utifrån teckenförklaringen. Det gäller exempelvis 
projekteringsområdena för vindkraftverk, vilka även föreslås ges olika färger beroende på om de är uppförda 
2020 eller inte. Sträckningens utformning runt områdena går inte att uttyda. Likaså skulle material kunna 
inkluderas från kommunernas egna översiktsplaner för att ge möjlighet att få en helhetsbild. Då skulle mark- 
och vattenanvändningskartan kunna bidra och få ett tydligare syfte.

Genomförande och uppföljning

Konsekvensbedömning 
Sydöstra Skåne delar den bedömning som avslutar konsekvensbedömningen: “En stor utmaning i regionens 
utveckling framöver är att omsätta höga ambitioner på de sociala och ekologiska/miljömässiga områdena till 
konkreta åtgärder som ger resultat och att säkerställa att investeringar i bebyggelse, trafikinfrastruktur, blågrön 
infrastruktur och teknisk infrastruktur som bidrar till måluppfyllelse.”

Planen skulle behöva konkretiseras mer till fysiska åtgärder för att man faktiskt ska kunna ske hur de höga 
ambitionerna ska kunna förverkligas, och hur man avser att lösa konflikter mellan olika intressen samt vilka 
intressen som ska ges företräde.

Yttrandet behandlas av SÖSK-kommittén vid möte 9 mars 2021 

Att/om respektive kommun ställer sig bakom yttrandet beslutas av kommunstyrelse i

460



Sida 11 av 11

 Simrishamn 14 april 2021
 Tomelilla 14 april 2021
 Sjöbo 14 april 2021
 Ystad 28 april 2021
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INLEDNING Regionplan för Skåne 2022–2040 

Detta är en regionplan
Regionplanen är en strategisk plan som omfattar hela 
Skåne. Den ska visa Skånes samlade vilja och ge förut- 
sättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna. 
Regionplanen kommer tillsammans med de kommunala 
översiktsplanerna att visa riktningen för hur det fram-
tida Skåne ska se ut. Regionplaneprocessen ska bidra 
till att skapa grunden för en samhällsutveckling som 
ger förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att 
utvecklas och för att människor ska kunna bo och leva 
i hela Skåne. Regionplanen ska ha den regionala skalan 
i fokus och inriktas på de frågeställningar som komplet-
terar den kommunala översiktliga planeringen. Region-
planen är inte juridiskt bindande utan är vägledande  
för efterföljande planering. 

Därför regional planering
Vårt levnadssätt och omvärldens förutsättningar kräver 
nya sätt att planera. Hur vi planerar för lokalisering 
av verksamheter, service, bostäder och infrastruktur 
har stor betydelse för vilken tillväxt, livskvalitet och 
klimatpåverkan som skapas. Många planeringsfrågor 
spänner över de kommunala och regionala gränserna 
och vinner på att ses i ett regionalt sammanhang.  
Det gäller till exempel infrastruktur och kollektivtrafik 
samt förutsättningar för näringslivets utveckling, men 
också klimat och energifrågor. Det handlar om vilka 
villkor som ges för att människor ska kunna leva och 
verka i hela Skåne. Därför behövs en regionplan som 
hjälper oss att tillsammans...

...fördjupa vårt arbete med regional fysisk planering
Avsnittet om flerkärnighetsprincipen under utvecklings- 

inriktningen är en fördjupning och vidareutveckling  
av tidigare arbete inom Strukturbild för Skåne. 

...överbrygga gapet mellan regionalt  
tillväxt arbete och översiktsplaneringen
Regionplanen är den regionala utvecklingsstrategins 
fysiska uttryck och beskriver strategier och principer 
som ska utvecklas vidare och konkretiseras i den  
kommunala översiktliga planeringen. 

...se helheter och regionala utmaningar  
och möjligheter
Särskilt målbilden och utvecklingsinriktningen med 
planeringsstrategierna och planerings principerna bidrar 
till att vi gemensamt kan höja blicken och lösa utmaning- 
arna vi alla står inför. 

...diskutera och lösa frågor av mellankommunal 
och mellanregional karaktär
Infrastruktur och kollektivtrafik är sådana exempel.  
Vi belyser det under de tematiska fördjupningarna  
som i sin tur koppas till planeringsprinciperna. 

...i olika sammanhang agera kring  
gemensamma intressen
Bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära läge är ett  
av flera sådana intressen. Du hittar detaljerad infor- 
mation under de tematiska fördjupningarna.     

...stärka vår samordning och vårt samarbete
Utvecklingsinriktningen och genomförandet av region-
planen är centrala avsnitt för att fortsätta det gemen-
samma arbetet med regional fysisk planering.
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Mål och 
förutsättningar

Utvecklings-
inriktning

Tematiska 
fördjupningar

Målbild

Trender

Utmaningar

Mål, planer, program

Planeringsstrategier Planeringspriciper

Strukturkarta

Mark- och vattenanvändningskarta

Tematiska kartor

Regionplanens kärna 
och den övergripande 

strategiska inriktningen.

Konkretiserar hur Skåne 
kan utvecklas baserat på 
planeringsstrategierna.

Genomförande 
och uppföljning

Konsekvens-
bedömning

Läsanvisningar
Regionplanen består av fem delar.

Mål och förutsättningar: Här finns information om 
Region Skånes uppdrag, mål som planen förhåller sig 
till, trender och utmaningar som påverkar utvecklingen 
och framtida planering samt målbilden för regionplan 
2022–2040. 

Utvecklingsinriktning: Detta är regionplanens kärna. 
Här beskrivs flerkärnighetsmodellen med planeringsstra-
tegier och en strukturkarta. Detta avsnitt förtydligar den 
övergripande rumsliga inriktningen för regionplanen. 

Tematiska fördjupningar: Denna del konkretiserar 
planeringsstrategierna i form av ett antal fördjupningar 
med planeringsprinciper. I detta avsnitt finns fyra tema-
tiska fördjupningar och en sammanfattande regional 
mark- och vattenanvändningskarta för Skåne. 

Genomförande och uppföljning: I detta avsnitt 
beskrivs hur regionplanen ska genomföras och följas upp. 

Konsekvensbedömning: I detta avsnitt finns den 
samlade konsekvensbedömningen av planförslaget till 
ny regionplan för Skåne som en bilaga till planen. 

Tyck till om regionplanen 
Just nu är vi i samrådsskedet för regionplanen och du 
kan lämna synpunkter. Sedan kommer vi att samman-
ställa synpunkterna och det blir en granskning av  
regionplanen under hösten 2021.

Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom 
att skicka e-post till region@skane.se.

Du kan också lämna synpunkter skriftligen till  
Region Skåne, 291 89 Kristianstad.  
Ange diarienummer 2019-RU000065 som referens.

Vad ska det leda till? 
De synpunkter som kommer in sammanställs i en sam-
rådshandling. Synpunkterna ska bidra till att förbättra 
regionplanen inför nästa beredning under hösten 2021. 
De hjälper oss till exempel att identifiera frågor, oklar-
heter och målkonflikter som vi sedan kan bearbeta, lösa 
eller förtydliga, beroende på vad det gäller.  

Frågor?
Du som har frågor tveka inte att höra av dig till  
regionplan@skane.se om det är något du undrar över.
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Regionplan för Skåne ska vara ett stöd för den fysiska 
planeringen i de skånska kommunerna vad gäller de 
mellankommunala och regionala planeringsfrågorna 
samt bidra till att skapa ett sömlöst Skåne för invå-
narna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. 

Efter en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap om 
regional planering 2019 har Region Skåne ansvar för 
att ta fram en regionplan. Planen ska vara vägledande 
för beslut i den efterföljande kommunala planeringen 
och bland annat ange grunddragen för användning av 
mark- och vattenområden, verka för insatser som kan 
bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan 
tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till 
att minska länets klimatpåverkan och dess effekter.

I Skåne har det sedan länge bedrivits ett arbete med  
den fysiska planeringens regionala dimension. Genom 
Strukturbild för Skåne har ett samarbete funnits sedan 
2005 utifrån en önskan om en utvecklad dialog kring 
samhällsplanering på regional nivå. Arbetsprocessen har 
formats gemensamt av Region Skåne och de skånska 
kommunerna. 

Strukturbild för Skåne har varit en viktig del av det regi-
onala utvecklingsarbetet i Skåne. De fysiska strukturerna  
utgör på många sätt grunden för samhällsutvecklingen 
genom att de skapar förutsättningar för allt ifrån  
företagande och tillväxt, till boende och integration, 
pendling och transporter, rekreation och klimatpåverkan. 
Därför är regionplaneuppdraget en förutsättning för 
Skånes utveckling som helhet där vi gemensamt hittar 
formerna för hur planeringsprocessen ska se ut och 
bygger vidare på det samarbete som finns.

Målbild
Regionplanen ska vara ett verktyg för att stärka Skånes  
utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- och bostads- 
region och vara en gemensam grund som underlättar  
samordning av fysiska strukturer över kommun- 
gränserna. Det är ett arbete där Region Skåne och de 
skånska kommunerna tillsammans planerar det framtida 
Skåne. Syftet är att skapa goda livsmiljöer för alla och i 
hela Skåne, så att vi skåningar ska kunna bo i en kom-
mun, arbeta i en annan och ha våra fritidsaktiviteter 
i en tredje. Regionplanen har ett långsiktigt, regionalt 
perspektiv för den fysiska planeringen i Skåne. 

Målår
Regionplanen har ett långsiktigt perspektiv med målår 
2040 och utblick mot 2050.  Förändringar i den fysiska 
miljön tar tid och resurser och det är nödvändigt att ha 
god framförhållning och arbeta med förankring under 
lång tid. Eftersom regionplanen ska vara vägledande 
för den efterföljande kommunala planeringen är det 
viktigt att den valda tidshorisonten inte är för kortsiktig. 
Tidshorisonten behöver även kopplas till andra regionala 
strategier som påverkar den fysiska miljön, som Strategi 
för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.

Förutsättningar för den  
fysiska planeringen i Skåne
Vi människor rör oss i en allt större geografi med allt 
fler gränsöverskridande resor, transporter och samarbeten. 
Regionplanen utgår ifrån trender, utmaningar och mål 
som har särskild påverkan på den fysiska planeringen.

Trender

Skåne som en del av sin omvärld
Skåne är en del Öresundsregionen med över fyra miljoner 
invånare och en internationell flygplats. Dessutom är Skåne 
en port mellan Sverige och det kontinentala Europa. Dessa 
geografiska förutsättningar gör kopplingen till omvärlden 
till en viktig utvecklingsförutsättning för Skåne. 

Förmågan att dra nytta av omlandets kritiska massa, 
utveckla en gemensam gränsregional arbetsmarknad  
och hantera utmaningar i form av större transport-  
flöden och miljöbelastningar är avgörande för Skåne. 
Det innebär att den fysiska planeringen måste se utanför 
Skånes geografiska gränser och att samarbetet med våra 
grannregioner i och utanför Sverige blir allt viktigare. 

Handelsutbytet med Europa är av stor och ökande bety-
delse. Skåne har en omfattande transittrafik eftersom 
en stor del av Sveriges och Skandinaviens varuflöde går 
via Skåne. Trafiken har ökat kraftigt och förväntas öka 
ännu mer, inte minst när Fehmarn Bältförbindelsen 
öppnar 2029. Det innebär ett större tryck på infrastruk-
turen och behov av ökad kapacitet över Öresund och 
upp i landet samt av att flytta över en större del av 
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godset till sjöfart. Skåne är en mycket viktig hamnregion 
för Sverige med betydande och ökande godsflöden. 
Hamnarna i Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad 
är viktiga strategiska noder för gods transporter till, från 
och genom Skåne.

Fehmarn Bältförbindelsen kommer att innebära en 
väsentligt ökad tillgänglighet till norra Tyskland vilket 
ger stora möjligheter att starkare koppla samman Skåne 
med Tyskland och det kontinentala Europa. Det kommer 
att underlätta arbetspendling och öka möjligheterna för 
samverkan inom forskning och utveckling, till exempel 
mellan MAX IV, ESS och systeranläggningar i Hamburg.

Globalisering
Minskade kostnader för transport och informations-
överföring har under de senaste decennierna skapat 
en alltmer sammanknuten värld där människor, varor, 
kapital, tjänster och information kan distribueras och 
röra sig allt enklare. Detta medför en mer gemensam 
ekonomi, kultur och politik samt att information sprids 
allt snabbare. Globaliseringen innebär ett utökat utbyte 
med omvärlden men också en ökad konkurrens om 
talangattraktion och etableringar av företag.

Klimatpåverkan, anpassning 
och energiomställning
Klimatförändringarna orsakade av människan är vår tids 
största utmaning. Behovet av nya lösningar för energi 
och transporter är stora. För att minska utsläppen krävs 
en omställning av energisystemet till fossilfria källor. 
Här blir samhällsplaneringen avgörande för utvecklingen.

Klimatförändringarna kommer att få stora effekter på 
Skåne. Det innebär framför allt ändrade nederbörds-
mönster, ökade temperaturer och fler väderhändelser, 
men också förlust av ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald. Klimatanpassning av kustområdena kommer 
att vara av särskild vikt för Skånes del eftersom det finns 
långa kuststräckor med sandstränder som är erosions-
drabbade. Samhällsplaneringen behöver rikta in sig på 
att möta förändringarna och därmed minska sårbarheten 
i samhället.

Oslo
Stockholm

Göteborg

Hamburg

Greater Copenhagen
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Befolkning Skåne utblick 2050

Befolkning Prognos 2029 Utblick Osäkerhetsintervall,
nedre gräns

Osäkerhetsintervall,
övre gräns

Demografiska förändringar 
Världens befolkning fortsätter att öka, dock något 
långsammare än de senaste åren. Människor blir äldre 
och friskare, vilket gör att befolkningen i vissa delar av 
världen totalt sett blir äldre. Detta påverkar både den 
ekonomiska utvecklingen och den sociala strukturen, 
men skapar också ett ökat tryck på välfärdssystemen. 

Sedan början av 1980-talet har Skånes folkmängd ökat 
i snabbare takt än i riket som helhet, främst för att 
inflyttningen till Skåne från utlandet har varit större 
än rikssnittet. Under 2018 var folkökningen i Skåne 
1,3 procent, vilket är en historiskt hög nivå. Under 
den kommande tioårsperioden förväntas andelen äldre 
och yngre öka i Skåne medan andelen i arbetsför ålder 
förväntas minska. Det innebär att allt fler kommer att 
behöva försörjas av allt färre. Åldersstrukturen skiljer 
sig mellan Skånes västra och östra sida vilket påverkar 
den naturliga folkökningen. I västra Skåne, framför allt 
i sydväst, är befolkningen yngre och det föds många 
barn, vilket ger en naturlig folkökning. Den östra sidan 
av Skåne har nästan ingen naturlig folkökning. Västra 
Skåne har därmed haft en mer gynnsam demografisk 
utveckling utifrån den framtida arbetskraftsförsörjningen. 

Befolkningstillväxten i Skåne sker framförallt i de större 
städerna, vilket ökar de demografiska skillnaderna mellan 
stad och landsbygd. Att säkerställa ett välfärds utbud på 

landsbygden i Skåne kan komma att bli en allt viktigare 
fråga framöver. Det kräver att samhälls planering och 
finansiering kan möta dessa förändringar.

Befolkningsutveckling i Skåne, prognos för 2029 och utblick till 2050.
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Befolkningsförändring i Skånes tätorter mellan 2010 och 2018.

Befolkningsförändring i Skånes tätorter relativt Skånes befolkningstillväxt mellan 2010 och 2018. Öppna kartan som PDF här.

Öppna kartan som PDF här.
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Försörjningskvot per kommun 2018. Kartan visar försörjningsbördan för de som är i arbetsför ålder. 
Försörjningskvoten för Skåne år 2018 är ungefär 85,1.

Försörjningskvot per kommun 2028. Kartan visar försörjningsbördan för de som är i arbetsför ålder. 
Försörjningskvoten för Skåne år 2028 är ungefär 90,7.

Öppna kartan som PDF här.

Öppna kartan som PDF här.
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Skillnader i livsvillkor  
Den ekonomiska standarden har ökat stadigt i Sverige 
men är ojämnt fördelad. Det beror till stor del på att 
den inte växer lika starkt i alla grupper, främst beroende 
på om man har arbete eller inte. Även inkomsterna av 
kapital har ökat markant vilket framför allt kommit de 
övre inkomstskikten till del. Den växande andelen äldre 
påverkar också de ökande klyftorna och det finns allt 
fler pensionärer med låg inkomst. Utrikes födda och 
ensamstående kvinnor med barn är andra grupper med 
låg inkomst som bidrar till allt större skillnader mellan 
olika gruppers levnadsstandard. 

Hälsoskillnaderna är stora i EU, liksom som i Sverige 
och i Skåne. Trots ett prioriterat arbete med att minska 
sociala skillnader i hälsa har dessa kvarstått och i vissa 
fall ökat. Region Skånes folkhälsoenkät 2019 visade 
kvarstående eller ökande hälsoskillnader, där skillnaden 
i förväntad återstående medellivslängd mellan grupper 
med kort respektive lång utbildning har ökat sedan 
början av 1990-talet. Mellan olika kommuner i Skåne 
skiljer sig befolkningens medellivslängd med som mest 
drygt fyra år. Personer med låg utbildningsnivå och de 
som står utanför arbetsmarknaden har i de flesta fall sämst 
hälsa. I dessa grupper ses oftare riskbeteenden avseende  
låg fysisk aktivitet, rökning, alkoholvanor och matvanor. 

Bostadsmarknaden i Skåne fungerar inte lika väl för  
alla delar av befolkningen, vilket skapar en ökad 
obalans på bostadsmarknaden. Det finns exempelvis 
grupper med låga inkomster som inte har tillgång till 
bostadsmarknaden. Det finns ett glapp mellan det 
demografiska behovet av bostäder och den köpkraftiga 
efterfrågan som driver bostadsbyggandet. Glappet för-
väntas öka framöver om byggandet minskar. Det finns 
också ett historiskt glapp på grund av ett tidigare för 
lågt byggande under många år. Trots ett högt bostads-
byggande de senaste åren står detta för ett litet procen-
tuellt tillskott årligen då den stora delen av framtidens 
bostäder redan är byggda. Den höga byggtakten skapar 
inte tillräcklig rörlighet i det befintliga beståndet för att 
hushåll med låga inkomster ska kunna få, och behålla, 
en bostad. Personer med låga inkomster har det svårast 
på bostadsmarknaden. Det gäller framför allt ungdomar 
och nyanlända. Samhällsplaneringen är en avgörande 
del i att bidra till att lösa utmaningarna.
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Andel med bra självskattad hälsa i Skånes kommuner.

Andel med bra självskattad hälsa uppdelat på kön och utbildningsnivå.

Öppna kartan som PDF här.
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Digitalisering
Digitaliseringen är en av de stora trenderna som 
förändrar förutsättningarna i vår omvärld. De senaste 
årtiondena har det skett stora digitala förändringar på 
arbetsmarknaden och inom välfärdstjänster.

I det allt mer digitaliserade samhället krävs också insat-
ser för att alla ska ha samma möjlighet att tillgodo göra 
sig information och ta del av samhällstjänster. Annars 
riskerar delar av befolkningen att hamna i ett digitalt 
utanförskap. Att planera för den digitala infra strukturen 
är en viktig del i det strategiska arbetet med att skapa 
hållbara fysiska strukturer som gör det möjligt att bo, 
leva och verka i hela Skåne.
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En planering som motverkar 
orättfärdiga skillnader och även 
verkar för goda livsmiljöer för alla
Socioekonomiska förutsättningar avspeglar sig såväl i 
boendestandard, hälsa och livslängd som i utbildnings- 
och inkomstnivå. Orättfärdiga skillnader minskar tilltro 
och tillit till demokratiska institutioner och bidrar till 
sociala motsättningar och oro. Samhällsplaneringen 
behöver skapa förutsättningar för goda livsmiljöer, 
där tillgången till natur och rekreation är säkrad samt 
främjar goda hållbara levnadsmönster som motverkar 
ohälsa. Den fysiska planeringen kan inte ensam skapa 
ett socialt hållbart och inkluderande samhälle, men den 
kan bidra till att dämpa boendesegregationens konse-
kvenser och skapa bättre förutsättningar för integration 
och en hälsosam livsstil. 

Utmaningar för Skåne
Utmaningarna pekar ut ett antal områden där den fysiska planeringen kan påverka utvecklingen.  
De baseras på tidigare beskrivna trender och förutsättningar samt synliggör vissa motsättningar.

En planering som möjliggör 
hållbar tillväxt
Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv med 
hållbar mark- och vattenanvändning finns det möjlighet 
att skapa en välmående miljö med fungerande ekosystem 
och biologisk mångfald, samtidigt som  regional tillväxt 
möjliggörs. Samhällsplaneringen måste skapa möjlig-
heter som minskar avtrycken på miljön och klimatet, 
då det kommer att krävas en omställning inom bland 
annat resande och transporter, byggande, konsumtion, 
livsmedelsproduktion och energiförsörjning.

I södra delen av Sverige produceras för lite el i för hål- 
lande till antalet hushåll och företag i området och till 
elanvändningen. Skåne är därför beroende av elöverföring 
från andra delar av Sverige och från grannländerna, 
vilket innebär en högre risk för effekt brist än i övriga 
landet. Stamnätets ledningar för över föring av el från 
norra Sverige har dessutom en begränsad överförings- 
kapacitet till södra Sverige, vilket ofta sammanfaller 
med de timmar på dygnet när elbehovet är som störst. 

Samhället behöver energi för produktion och distribution  
av varor och tjänster samt transporter. Graden av själv-
försörjning av el är inte bara en resurs- eller näringslivs-
fråga utan även en långsiktig säkerhetsfråga för Skåne.
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En planering som säkerställer en ökad 
tillgänglighet i regionen och även ett 
hållbart innovativt transportsystem
Transportsektorns utmaning är att minska energian-
vändningen och klimatpåverkan samt att ställa om till 
ett fossilfritt transportsystem, samtidigt som kraven på 
ökad regional tillgänglighet ökar. Det kommer att vara 
nödvändigt att fortsätta överflyttningen av både person- 
och godstransporter till järnvägen för att klara utma-
ningen. Utvecklingen av järnvägssystemet hindras dock 
av kapacitetsbrist, eftersatt underhåll och långa investe-
ringsprocesser, vilket skapar sårbarhet i systemet.  
Teknikutveckling, digitalisering och elektrifiering av 
transportsystemet kan bidra till att möta kraven på 
ett hållbart transportsystem. Samhällsplaneringen kan 
främja en helhetssyn på utvecklingen av bebyggelse 
kopplad till utveckling av transportsystemet. Det kommer 
att behövas en effektiv markanvändning där kollektiv-
trafiken är strukturbildande. 

En planering som skapar 
förutsättningar för både växande 
städer samt utvecklar den 
flerkärniga ortsstrukturen
Skånes utveckling går mot en mer fåkärnig struktur med 
en stark tillväxt i sydvästra Skåne. Det är en utmaning  
att kunna gynna snabbt växande storstäder och samtidigt 
stärka den flerkärniga ortsstrukturen, båda delarna behövs 
för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. 
Det finns stora skillnader mellan Skånes olika delar och 
kommunerna står inför olika utmaningar och möjligheter. 
Det kommer att behövas samverkan kring gemensamma 
utmaningar och nyckelfrågor framöver samtidigt som 
de skilda förutsättningarna bemöts. Stora samhälls-
investeringar behöver användas kostnadseffektivt samti-
digt som värden som är svåra att kvantifiera riskerar att 
ned prioriteras och gå förlorade.

477



MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR  |  Utmaningar för Skåne

17

Regionplan för Skåne 2022–2040 

En planering som stärker Skånes 
globala konkurrenskraft och möjliggör 
ökad integration med omvärlden
Kopplingen till omvärlden blir allt viktigare. Ökade 
transportflöden kräver infrastrukturinvesteringar som 
i sin tur ställer stora krav på samhällsplaneringen men 
också på medfinansiering i ett läge där regioner och 
kommuner har en alltmer ansträngd ekonomi. Fler 
nationer väljer att sluta sig mot omvärlden vilket kan 
påverka möjligheten att resa och handla. Globala kriser 
som pandemier och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge 
kan påverka vår möjlighet att interagera med omvärlden.  
För Skåne som gränsregion är det nödvändigt att 
fortsätta samarbeta för att överbrygga kvarvarande 
gränshinder. Ett fortsatt nationellt och internationellt 
samarbete, ett utvecklat samarbete med grannregioner 
och övriga svenska storstadsregioner kommer att vara 
viktigt för att möta den ökade konkurrensen om arbets-
kraft och talang.

En planering som skapar förutsättningar 
för en bebyggelseutveckling och en 
hållbar markanvändning 
Ett effektivt markutnyttjande med förtätad bebyggelse 
skapar förutsättningar för hållbara samhällen med hög 
servicegrad. Konkurrensen om marken kommer att 
öka i takt med ökad befolknings  tillväxt och utvecklad 
transportinfrastruktur. För att säkerställa den biologiska 
mångfalden, livsmedels försörjningen, hushållning med  
naturresurserna och klimatanpassningen behövs ett 
effektivt markutnyttjande, skydd av värdefull natur, 
avsättning och utveckling av mångfunktionella ytor för 
fördröjning och rening av vatten samt hushållning med 
jordbruksmark och grön- och vattenområden. 
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Mål, planer och program 

Internationella och nationella mål
Samtliga internationella och nationella mål genom-
syrar de regionala utvecklingsstrategiska planerna och 
programmen. De kommer även att vara framträdande  
i regionplanen på olika sätt.

FN:s globala hållbarhetsagenda omfattar 17 mål och 
sätter fyra utmaningar i fokus: att minska extrem fattig-
dom, att minska ojämlikheter och orättvisor samt att 
lösa klimatkrisen. Liksom i Skånes regionala utveck-
lingsstrategi kräver regional fysisk planering att arbetet 
går i linje med dessa mål för att skapa en hållbar utveck-
ling. Avstämningen mot FN:s hållbarhetsmål sätter det 
regionala arbetet i ett globalt sammanhang. 

Genom Parisavtalet förbinder sig medlemsstaterna att 
begränsa utsläppen av växthusgaser. Avtalet har ratific-
erats av EU och är därmed styrande även för klimat och 
energiarbetet i Sverige. Då resor och transporter utgör en 
stor del av utsläppen är planeringen av transportsystemet 
tätt kopplat till dessa åtaganden. Även byggindustrin har 
en viktig roll i utsläpps minskningen genom lokalisering, 
produktion och energieffektiva byggnader. 

De svenska miljömålen omfattar ett generationsmål  
och sexton miljökvalitetsmål med tillhörande etappmål.  
Det nationella generationsmålet, som slår fast att förut-
sättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom 
en generation, är vägledande för miljöarbetet på alla 
nivåer i samhället. 

Det långsiktiga målet för den svenska klimat- och energi- 
politiken är att Sverige inte ska ha några netto utsläpp av 
växthusgaser till atmosfären senast år 2045. För att nå 
målet har flera etappmål och ett särskilt sektorsmål för 
inrikestransporter beslutats. 

Den nationella planen för transportsystemet, som fast-
ställs av regeringen, innehåller investeringar i europa - 
väg nätet samt järnvägar, liksom drift  och underhåll och  
bärighetsåtgärder på det nationella och regionala järn-
vägs- och vägnätet. 

FN:s konvention om barns rättigheter har blivit svensk  
lag. Det innebär ett förtydligande av att domstolar och 
rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 
barnkonventionen. Den är ett viktigt verktyg för att 
säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. 

Politik för gestaltad livsmiljö har formulerat ambitionen 
med ett samhällsbygge som sätter människan i centrum, 
där fler ska få bo och leva i inkluderande, väl gestaltade 
och långsiktigt hållbara livsmiljöer. Det nationella målet 
för gestaltad livsmiljö innebär att arkitektur, form och 
design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre 

segregerat samhälle. 

Lokal nivåRegional nivåNationell nivåInternationell nivå

Delregionala 
strukturplaner

Översiktsplaner

Riktlinjer för 
bostadsförsörjning

Agenda 2030 De svenska miljömålen

De svenska energi- 
och klimatmålen

Nationell plan för 
transportsystemet

Barnkonventionen

Politik för gestaltad 
livsmiljö

Regional utvecklingsstrategi

Strategi för ett hållbart 
transportsystem i Skåne

Skånebilden

Regional transportinfra-
strukturplan 

Trafikförsörjningsprogram 
för Skåne

Skånska åtgärder för 
miljömålen

Klimat- och energistrategi 
för Skåne
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Regionala mål

Regional utvecklingsstrategi –  
Det öppna Skåne 2030
Den regionala utvecklingsstrategin beskriver en gemen-
sam vision om hur Skåne ska utvecklas till 2030. Fysisk 
planering är en del av utvecklingen och regionplanen är 
det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin.   

Det öppna Skåne 2030

”Skåne är hållbart, vilket innebär att både männ-
iskan och platsen mår bra. Skåne är en förebild  
i klimatarbetet och en motor för teknikutveckling 
och innovation där åtaganden enligt Parisavtalet 
är en drivkraft. 

Här har alla människor likvärdiga möjligheter 
att förverkliga sina mål i livet. Att vara delaktig 
i samhället och engagera sig i den gemensamma 
framtiden är en självklarhet. Demokratin fungerar 
genom att ett brett spektrum av uppfattningar 
välkomnas. 

Här finns livskvalitet, trygghet och framtidstro. 
Mångfalden är ett starkt signum, vilket innebär 
respekt för allas livsval och åsikter. I Det öppna 
Skåne rör sig människor fritt över gränserna mellan 
regioner och länder. Integrationen tillvaratar nya 
kompetenser för Skånes utveckling. Här finns 
något för alla: människor, upplevelser, arbete, 
kultur, rekreation, idrott, kapital, nya idéer, entre-
prenörskap, utbildning, god miljö, natur, dofter 
och smaker. Allt byggt på en grund av miljömässig, 
social och ekonomisk hållbarhet, de tre hållbarhets-
dimensionerna i FN:s Agenda 2030 som utgör 
grunden för hållbar utveckling.”

Visionen konkretiseras i sex stycken visionsmål som i 
sin tur har underrubriker som beskriver hur dessa ska 
nås. Flera av visionsmålen ger en riktning för regionpla-
nens innehåll, särskilt att Skåne ska vara en stark hållbar 
till växtmotor, att mångfalden av goda livsmiljöer ska 
stärkas och att Skåne ska ha en god miljö och en hållbar 
resursanvändning.

Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030
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Transportmål
Länsplanen för regional transportinfrastruktur, Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029, utgör ett 
viktigt underlag i framtagandet av regionplanen. Planen 
som tagits fram av Region Skåne på uppdrag av reger-
ingen visar, tillsammans med regeringens nationella 
plan för transportsystemet, vilka investeringar som ska 
göras i Skåne under perioden. Planen bygger på dialog 
med kommuner, näringsliv och andra intressenter.  
En fördjupning av transportinfrastrukturplanen finns 
i form av Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029. Det är en 
fördjupning avseende cykelsatsningar och hanterar cykel- 
vägar utmed statliga vägar samt statlig medfinansiering 
till kommunala cykelvägar. Regionalt viktiga cykelstråk 
är en viktig del i den fysiska planeringen av Skåne.  
Regionplanen tar in båda dessa planer, tar höjd för möj-
lig utveckling till 2040, samt gör en utblick till 2050.

En process har påbörjats för att ta fram en ny regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne. Denna kommer att 
löpa parallellt med regionplaneprocessen och planerat 
antagande är juni 2022. Den nu gällande regionala 
transportinfrastrukturplanen för Skåne omfattar åren 
2018–2029. Den nya RTI-planen kommer att gälla 
2022–2033 alternativt 2022-2037, vilket kommer kommer 
att beslutas av regeringen under våren 2021.

Region Skåne ska i egenskap av regional kollektivtrafik-
myndighet regelbundet i ett trafikförsörjnings program 
fastställa målen för den regionala kollektivtrafiken. Det 
görs i Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030, ett 
strategiskt dokument som övergripande ska beskriva det 
samlade behovet för all kollektivtrafik i Skåne. 

Programmet anger planerna för regionens trafikutveckling 
och utgör ett viktigt underlag i framtagandet av region-
planen och särskilt mark- och vattenanvändningen för 
beslutade åtgärder. 

I planeringen för 2040 och i utblick 2050 utgör strategi- 
dokumentet Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 
2050 ett viktigt underlag för arbetet med denna region-
plan och används även i arbetet med trafikförsörjnings-
programmet. Strategin ska vara vägledande för framtida 
satsningar i befintlig infrastruktur och nyinvesteringar 
i Skånes transportsystem. Strategin visar att det är av 
största vikt att planera med en tydlig riktning samtidigt 
som samverkan med övrig samhällsplanering sker på ett 
effektivt sätt. Den i strategin uppsatta färdmedelsfördel-
ningen anger en tydlig riktning för hur transportsystemet 
ska utvecklas till att bli mer miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt hållbart. 

Överenskommelsen Skånebilden undertecknades 2015 av 
Region Skåne och sju skånska kommuner. Skånebilden 
ligger som plattform för de satsningar som krävs för att 

tillförsäkra behovet i Skåne, med effekter för hela Sverige. 

Skånebilden.
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Miljö- och klimatmål 
Miljö- och klimatfrågor spänner över många samhälls-
områden och är viktiga förutsättningar för en hållbar 
regional utveckling.

Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag att samordna det 
regionala arbetet med att nå de nationella miljömålen. 
För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka 
förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen  
Skåne tillsammans med andra aktörer fram åtgärdspro-
grammet Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. Fem 
utmaningar lyfts som särskilt viktiga: hållbara transpor-
ter, hänsyn till hav, sjöar och vatten drag, hushållning 
med mark- och vattenresurser, skydd av natur- och 
kulturvärden samt hållbar konsumtion. 

Klimat- och energistrategi för Skåne ska ge vägledning för 
länets klimat- och energiarbete. Den innehåller regionala 
målsättningar och prioriterade åtgärds områden för arbe-
tet fram till år 2030. Strategin tas fram av Länsstyrelsen 
Skåne.

Klimatmål för Skåne till år 2030 är:

• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 
procent lägre än år 1990.

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne 
ska vara högst fem ton koldioxidekvivalenter per 
person och år.

• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent  
lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent 
förnybar energi.

• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara 
minst 30 procent och andelen resor som görs med 
kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala 
antalet resor i Skåne.

• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara 
minst 30 procent och andelen resor som görs med 
kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala 
antalet resor i Skåne. 

• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne 
ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Kommunala planer, mål och program
Regionplanen ska enligt PBL ange hur hänsyn har tagits 
till kommunala mål, planer och program som har 
betydelse för en hållbar utveckling i länet. Regionplanen 
ska även ge vägledning för beslut om översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser, men den är inte  

bindande. De regionala perspektiven och värdet för Skåne 
i stort inarbetas genomgående i regionplanens utvecklings-
inriktning och tematiska fördjupningar. Kommunernas 
översiktliga planering är viktig för att genomföra den 
regionala utvecklingen och det är först genom översikts-
planerna som regionplanen kommer att konkretiseras.

I Skåne samarbetar kommunerna i delregioner med  
att ta fram strukturplaner som dels är kopplade till kom-
munernas översiktsplaner och dels till Strukturbild för 
Skåne och nu regionplanen. Familjen Helsingborg och 
MalmöLundregionen har beslutade strukturplaner och  
Skåne Nordost arbetar med att ta fram sin struktur   plan 
parallellt med regionplaneprocessen. Strukturplanerna 
ska visa gemensamma ställningstaganden och vara ett 
stöd för den översiktliga planeringen. De ska dessutom 
vara ett underlag för dialog med bland annat Region 
Skåne. De har ett tydligt regionalt fokus och är därför 
värdefulla som underlag för regionplanen. 

Region Skånes analys av kommunernas översiktsplaner 
visar att samtliga har ett regionalt perspektiv med stort 
fokus på Skånes flerkärnighet.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Enligt PBL ska det framgå av regionplanen hur hänsyn 
tagits till kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning. 
Det hänger väl samman med förutsättningarna för 
bebyggelseutvecklingen i Skåne. Länsstyrelsen ansvarar 
för att ge kommunerna råd, information och underlag för 
deras planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen i 
Skåne följde 2018 upp läget gällande kommunala riktlinjer 
för bostadsförsörjning i Skåne. Det materialet används 
för att ta hänsyn till kommunala riktlinjer i region planen, 
liksom kompletterande information från respektive 
kommun i de fall riktlinjer tagits fram efter 2018.
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Arbetsmarknad och tillgång  
till utbildning
Utbildningssystemet har en avgörande betydelse för 
arbetsmarknaden och tillväxten. I en internationell 
jämförelse är Sverige en kvalificerad kunskapsekonomi 
och för att kunna behålla denna position krävs att fler 
klarar gymnasiet, att dimensionering och planering av 
utbildningssystemet bättre svarar mot arbets marknadens 
behov, att fler utbildar sig inom bristyrken och att livs- 
långt lärande blir en naturlig del av arbetslivet. Fortsatt 
digitalisering och automatisering leder till hög struktur- 
omvandling i arbets marknadens mellanskikt. Den 
framtida arbetsmarknaden kommer att efterfråga nya 
kompetenser som vi idag inte ens anar och konkurren-
sen på den globala marknaden är knivskarp. 

Skåne har Sveriges lägsta sysselsättningsgrad, samtidigt 
som många företag har svårt att hitta rätt kompetens för 
att kunna utvecklas. Även inom offentlig sektor råder 
stor brist på utbildade i till exempel pedagogiska yrken 
och sjukvårdsyrken. I sviterna av corona pandemin har 
det uppstått ett stort behov av omställningsförmåga 
för individer på arbetsmarknaden. För att fler ska välja 
utbildning måste den vara lättillgänglig. Den geogra-
fiska tillgängligheten till utbildning har mycket stor 
betydelse för benägenheten till vidareutbildning och 
omställning. Sverige har under lång tid präglats av ökad  
urbanisering som gör att migration av arbetskraft till 
större städer skapar bristsituationer i mindre orter. 
Urbaniseringstrenden påverkar även näringslivet som 
kan tvingas flytta för att hitta den arbetskraft de behöver. 

Den fysiska planeringen skapar förutsättningar för till-
gängligheten och närheten till utbildnings institutioner. 
En kartläggning av yrkesutbildningarnas geografiska för-
delning i Skåne är ett möjligt tillägg till regionplanen.  
Genom ett medvetet regionalt samarbete kan utbild-
ningsmöjligheter inom yrkesvux (gymnasial yrkesutbild-
ning för vuxna) och yrkeshögskoleutbildning fördelas 
över den geografiska ytan på ett bättre sätt för att 
minska de samlade pendlingstiderna och bättre avspegla 
arbetsplatserna i utbildningsortens närområde. Arbets-
givare kan motiveras till att ta en större roll i samspelet 
mellan utbildning och arbetsliv. Deras agerande påverkar  
vilka utbildningar studerande väljer och hur övergången 
från utbildning till arbetsliv går. Arbetsgivare kan också 
bidra till att påverka utbildningars innehåll och upplägg 
och de kan bistå med praktikplatser. 
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Utvecklingsinriktningen tar utgångspunkt i regionplanens  
målbild samt i de utmaningar som Region Skåne iden-
tifierat som särskilt viktiga för den fysiska planeringen i 
Skåne att bemöta. Den består av sex övergripande pla-
neringsstrategier samt en struktur karta som tillsammans 
utgör planens över gripande strategiska riktning. Dessa 
konkretiseras i planens tematiska fördjupningar i form 
av planeringsprinciper samt i den regionala mark- och 
vattenanvändningskartan. 

Utvecklingsinriktningen pekar ut en tydlig regional 
riktning och verkar för avvägningar som skapar hållbara 
fysiska strukturer som långsiktigt gynnar Skåne som helhet.

Det flerkärniga Skåne
Skåne är med sina 1,4 miljoner invånare en av Sveriges 
tre storstadsregioner. Tillsammans med Köpenhamn 
och Öresundsregionen utgör Skåne dessutom en euro-
peisk storstadsregion med över fyra miljoner invånare. 
Malmö är ett självklart nav i Skåne men regionen domi-
neras inte av en storstad med omland. Skåne utmärker 
sig genom att ha både en storstad, flera större städer 
och en ortstruktur med många själv ständiga orter på 
liten yta. Det innebär även att det i Skåne finns en unik 
närhet mellan stad och lands bygd. Den skånska lands-

bygden består av en variation av olika typer av bygder 
med skilda karaktärer, från slättbygdens öppna jord-
brukslandskap till mellan bygdens småbrutna landskap 
och skogsbygdens samman hängande skogsområden. 
Med kust på tre sidor är avståndet till hav och strand 
aldrig långt.

Den flerkärniga strukturen med en hög tätortstäthet, 
korta avstånd och ett landskap som stark identitets-
bärare är en stor styrka för Skåne. Mångfalden av olika 
miljöer och orter sammanbundna av infrastruktur och 
kollektivtrafik ger Skånes invånare tillgång till ett brett 
utbud av arbetstillfällen, boendemiljöer, utbildnings-
möjligheter, naturupplevelser och fritidsaktiviteter inom 
nära avstånd.

Pendlingen inom Skåne är stor och växer i takt med att 
befolkningen ökar. Den sträcker sig också i hög grad 
över kommungränserna. Interaktionen mellan de östra 
och västra delarna av Skåne är dock låg vilket har skapat 
en tudelad arbetsmarknad med negativa effekter på till-
gången till arbete och näringslivsutveckling. Det ställer 
krav på den fysiska planeringen att möjliggöra ökad 
rörlighet inom Skåne.

Det 
flerkärniga 

Skåne

Strategi: 
Utveckla flerkärnigheten 
och stärka samspelet 
mellan stad och land

Strategi: 
Stärka tillgängligheten 
och binda samman Skåne

Strategi: 
Stärka mångfalden 
av attraktiva och hälso-
främjande livsmiljöer med 
tillgång till rekreation 

Strategi: 
Växa effektivt 

med en balanserad 
och hållbar mark- och 

vattenanvändning 

Strategi: 
Planera för en god 

miljö och en hållbar 
resursanvändning

Strategi: 
Stärka Skånes relationer 

med omvärlden 
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I Skåne är det enkelt att bo i en kommun, arbeta i en annan och tillbringa sin fritid i en tredje.

Lokala arbetsmarknadsregioner i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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Flerkärnighetsmodellen har länge varit en viktig 
utgångspunkt för den regionala fysiska planeringen 
i Skåne. När Strategier för det flerkärniga Skåne antogs 
2013 hade beslutet föregåtts av ett brett dialog- och 
analysarbete. Bland annat analyserades fyra alternativa 
långsiktiga framtidsscenarier med utgångspunkt från 
effekter på tillväxt, transportsystemet, klimatpåverkan 
samt social hållbarhet och integration. Scenarierna som 
analyserades kan förenklat benämnas som utspridd, 

enkärnig, fåkärnig och flerkärnig. Scenarierna hade alla 
för- och nackdelar men den flerkärniga utvecklingen 
var på många sätt mest fördelaktig då den bidrar till 
ökad regional balans samt skapar förutsättningar för 
bättre matchning på den regionala arbetsmarknaden. 
Det flerkärniga scenariot skapar även särskilt goda förut-
sättningar till ökat kollektivtrafikresande genom god 
samordning mellan transportsystem och bebyggelse.

Arbetspendling till, från och inom Skåne. 

Kartorna visar fyra alternativ till långsiktiga framtidsscenarier som togs fram till Strategier för det flerkärniga Skåne 2013.

Utspridd Flerkärnig Enkärnig Fåkärnig 

Öppna kartan som PDF här.
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Region Skåne lät under 2020 genomföra en analys av 
hur det regionala perspektivet beaktas i Skånes över-
siktsplaner. Analysen visar att samtliga kommuner har 
ett regionalt perspektiv med ett stort fokus på Skånes 
flerkärnighet. Merparten av kommunerna lyfter regi-
onala kärnor och tillväxtmotorer och ser vikten av att 
vidareutveckla kopplingen mellan dessa. Det framgick 
även att nyare översiktsplaner har ett tydligare regionalt 
perspektiv än äldre planer. Inför uppstarten av arbetet 
med regionplanen genomfördes dialogmöten med 
planerare från Skånes kommuner. Ett  tydligt medskick 
var att hålla fast vid flerkärnighetsmodellen. Strategier 
för det flerkärniga Skåne har också fått genomslag i den 
regionala infrastruktur- och kollektiv trafikplaneringens 
strategiska inriktning.

Utvecklingsinriktningen för regionplanen är fortsatt ett 
flerkärnigt Skåne men modellen behöver anpassas efter 
pågående utveckling och för att möta Skånes aktuella 
utmaningar.
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I Skåne finns en mångfald av orter och en unik närhet 
mellan stad och landsbygd. Den flerkärniga strukturen 
ska stärkas för att skapa attraktiva livsmiljöer och kon-
kurrenskraft i hela Skåne. Skåne består av en variation 
av tillväxtmotorer, regionala kärnor, orter och byar. 
Genom att öka förståelsen för det ömsesidiga beroendet 
kan Skåne skapa en utveckling där alla delar stärks uti-
från sina kvaliteter. Skåne ska bygga vidare på befintlig 
ortstruktur med en tydligt sammanhållen bebyggelse 
inom orterna. Det behövs en kraftsamling för att stärka 
Skånes större städer som tillväxtmotorer för att öka hela 
regionens konkurrenskraft, både nationellt och inter-
nationellt. De regionala kärnorna ska utvecklas utifrån 
sina geografiska lägen och funktioner samt i högre grad 
kunna stärka utvecklingen i sitt omland och Skåne. De 
lokala kärnorna ska stärkas för att kunna erbjuda grund-
läggande service och utgöra betydelsefulla mötesplatser 

för sitt närområde. Arbetsplatser, bostäder och handel 
ska främst utvecklas i kollektivtrafiknära lägen för att 
stärka Skånes utveckling som flerkärnig arbets- och 
bostadsregion. Landsbygdens roll ska lyftas, inte bara 
i relation till det urbana utan som en självständig och 
central drivkraft. En livskraftig landsbygd är en förut-
sättning för att man ska kunna bo, verka och leva  
i hela Skåne.

Det krävs ett aktivt och medvetet arbete för att värna 
om och utveckla Skånes flerkärnighet. I detta arbete 
är mellankommunal samverkan centralt, både mellan 
enskilda kommuner men också inom olika delregionala  
skånska samarbeten. Genom en framsynt fysisk plane-
ring som inkluderar både stad och landsbygd har  
Skåne förutsättningar att utvecklas till en hållbar och 
livskraftig region.

Planeringsstrategier

Utveckla flerkärnigheten och stärka 
samspelet mellan stad och land
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Att stärka tillgängligheten och säkerställa en väl utbyggd 
transportinfrastruktur är nödvändigt för att binda 
samman det flerkärniga Skåne och stärka regionens 
utveckling. Tillgängligheten ska förbättras till Skånes 
arbetsplatser, urbana miljöer och kultur samt natur och 
grönområden. Fysisk och digital närhet ska säkerställa 
en god tillgänglighet till hela Skåne och omvärlden. 
För landsbygden behövs utvecklade mobilitetstjänster 
och hållbara alternativ för bilen. Kapaciteten i Skånes 
transportinfrastruktur är hårt utnyttjad och det behövs 
satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik på både 
järnväg och väg. Satsningar behövs på de prioriterade 
regionala stråken för personresor, godstransporter, 
kollektivtrafik och cykel för att binda samman det 
flerkärniga Skåne. Det är även viktigt att agera för ökade 
satsningar på fler spår, nya stationer, godsnoder och ut- 
ecklade kollektivtrafikkoncept. Dessutom är det viktigt 
att de skånska aktörerna fortsätter att verka för att åtgärda 
flaskhalsarna i den skånska transportinfrastrukturen.

Satsningar på kollektivtrafik och cykel ska tillsammans 
med beteendepåverkan stärka det hållbara resandet. 
Omställningen till ett klimatneutralt och energisnålt 
transportsystem ska innefatta såväl högre nyttjande av 
sjöfart och järnväg som fordon med fossilfria drivmedel. 

I ett sammanhållet Skåne är utbyggda IT-tjänster med 
en stärkt digitalisering av välfärden avgörande. Det ställer 
krav på ökad tillgång till bredband. För att företag och 
invånare ska kunna verka och leva i ett Skåne med hög 
livskvalitet måste den tekniska infrastrukturen fungera. 
Skåne ska satsa på att utveckla och förvalta den tekniska 
infrastrukturen på ett robust och säkert sätt genom 
framsynthet och samarbete inom och utanför Skåne.

Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne 
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Att erbjuda attraktiva livsmiljöer såväl i städer och tät-
orter som på landsbygden är en viktig framtidsfråga för 
Skåne.  De nya miljöer som skapas behöver vara socialt 
hållbara och skapas utifrån människans behov för att 
därigenom främja hälsa, integration, jämlikhet, trygghet 
och tolerans. Den fysiska planeringen ska bidra till att 
utveckla miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet och 
sociala möten samt ger möjlighet till avkoppling och 
återhämtning i natur- och kultur landskapet. Det offent-
liga rummet spelar en viktig roll för att ge utrymme 
för möten människor emellan. I Skåne ska det offentliga 
rummet utvecklas för att skapa dynamiska mötesplatser 
där människor möts och sociala relationer kan utveck-
las. Genom fysisk planering finns möjlighet att tillföra 
funktioner och kvaliteter till platser som bidrar till inte-
gration, jämställdhet och som främjar barns utveckling. 
Alla ska ha nära till grönområden av bra kvalitet och 
det ska vara enkelt att nå naturen genom hållbart och 

kollektivt resande. Kvaliteten på närmiljö och tillgång 
till rekreation har stor betydelse för människors hälsa 
och livskvalitet, vilket i hög grad har aktualiserats under 
coronapandemin.

En väl fungerande bostadsmarknad är också av vikt för 
att säkerställa en god livsmiljö för invånarna och främja 
Skånes tillväxt. En god bostadssituation för alla är en 
central faktor för den enskilda individen och en förut-
sättning för att nå den positiva samhällsutveckling som 
eftersträvas i Skåne. Det krävs regional samsyn och ett 
gemensamt arbete mellan bostadsmarknadens aktörer 
för att utveckla den skånska bostadsmarknaden. Fysisk 
planering skapar förutsättningar som påverkar männ-
iskors livsmiljö och det kommer att vara avgörande att 
aktörerna samverkar för att utveckla Skåne till en attrak-
tiv plats, var och en utifrån sitt ansvarsområde. 

Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande 
livsmiljöer med tillgång till rekreation 
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Skåne ska ha en långsiktigt hållbar mark- och vatten- 
användning samtidigt som regionen växer såväl befolk-
ningsmässigt som med fler arbetstillfällen. Skånes tillväxt 
medför konkurrens om markens användning som 
behöver hanteras av den fysiska planeringen genom att 
olika samhällsintressen sammanvägs innan beslut fattas. 
Mark- och vattenanvändningsfrågorna berör många 
aktörer och medför också att ekonomiska värden ställs 
mot andra värden. Det är därför viktigt att aktörerna 
har en grundläggande samsyn och en fortsatt diskussion 
som stärker helhetsperspektivet. En balanserad och 
effektiv mark- och vattenanvändning med samman-
hållen bebyggelse och en helhetssyn avseende trafik-, 

bebyggelse-, blå- och grönstruktur är nödvändig för  
Skånes attraktionskraft och hållbara utveckling. När Skåne 
utvecklas kommer värdefull jordbruksmark ibland att 
behöva tas i anspråk och det är då viktigt att detta sker 
efter noggrant övervägande och analys av effekterna av 
exploateringen. Genom att tillvarata lägen med goda 
kommunikationer kan Skåne fortsätta att utvecklas mot 
en alltmer sammanhållen och integrerad region med 
positiva effekter för bostadsbyggande, arbetsmarknad 
och näringsliv som följd. Därigenom finns det potential 
att bidra till minskad klimatpåverkan och en effektiv 
resursanvändning samt att tillvarata investeringar i 
infrastruktur och kollektivtrafik. 

Växa effektivt med en balanserad och  
hållbar mark- och vattenanvändning 
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Det ska finnas en rik biologisk mångfald i Skåne. Skogar, 
hav, kuster, sjöar, vattendrag och landskap ska må bra. 
Mark, vatten och luft ska vara så rena att människor, 
djur, växter och kulturvärden inte tar skada. Genom god 
planering ska förutsättningar skapas för välfungerande 
ekosystem på land såväl som i vatten. Havet som omger 
Skåne ska vara i ekologisk balans och förses med vatten 
från friska vattendrag och levande sjöar. Den blågröna 
infrastrukturen ska leverera en mångfald av ekosystem-
tjänster och garantera bevarandet av arter med positiva 
ekonomiska, ekologiska och sociala effekter för samhället. 
Hot som miljö- och klimatpåverkan och konkurrens 
om mark gör det särskilt viktigt att skydda och utveckla 
dessa strukturer, både i landskapet och i städerna. Att 
säkerställa blågrön infrastruktur av tillräcklig kvalitet och  
kvantitet är avgörande för människors hälsa och livskva-
litet och en långsiktigt hållbar utveckling i Skåne.  

Skåne ska vara en resilient region som genom flexibilitet,  
mångfald, anpassningsförmåga och robusthet har en 
förmåga att förebygga och hantera både kända och 
okända påfrestningar. Skånes aktörer ska verka för ett 
klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne. Arbetet med  
utsläppsminskning och klimatanpassning måste gå hand  
i hand. Klimat- och miljöfrågorna sträcker sig över admin- 
istrativa gränser vilket ställer krav på samverkan i plane-
ring av vatten, regionala stråk av blågrön infrastruktur, 
biologisk mångfald, rekreations- och friluftsliv, besöks- 
näring och energiförsörjning. Insatserna ska bidra till 
regionala och nationella miljömål. 

Planera för en god miljö  
och en hållbar resursanvändning 
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Skåne har ett strategiskt och fördelaktigt geografiskt läge 
som port mellan Skandinavien och det kontinentala 
Europa. Det innebär att Skånes utveckling i hög grad är 
beroende av relationerna med omgivningen. Fehmarn 
Bältförbindelsen skapar nya möjligheter och framtida 
nya stambanor knyter Skåne tätare samman med regio-
nerna i Sydsverige, Östersjöområdet och övriga Europa. 
För att stärka Skånes konkurrenskraft, nationellt och 
internationellt, är det viktigt att se möjligheten med och 
dra nytta av det geografiska läget. Samarbetet med Dan-
mark och inom södra Sverige ska fortsätta att utvecklas. 
Det är viktigt att fortsatt verka för minskade gränshinder. 
Angelägna frågor handlar även om att undanröja flask-
halsar, öka resiliensen och skapa redundans i förbindel-
ser över Öresund för tillförlitlig gods- och persontrafik 
till och från det kontinentala Europa. Det ställer krav 
på stärkt och utvecklad kapacitet för gränsöverskridande 
transporter. Det är centralt att fortsatt verka för genom-

förande av Skånebilden med ny fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör samt Öresundsmetro mellan 
Malmö och Köpenhamn. En av de viktigaste satsning-
arna för framtiden är utbyggnaden av en ny stambana. 
De skånska aktörerna behöver gemensamt agera för att 
den nya stambanan och stationerna i Malmö, Lund och 
Hässleholm realiseras på ett sätt som bidrar till lokal, 
regional och nationell utveckling. Den nya stambanan 
har också en viktig funktion för att öka tillgängligheten 
till Köpenhamns flygplats.

Samtidigt som Skåne blir mer beroende av omvärlden 
är det nödvändigt att säkerställa god krisberedskap, 
robusthet och skydd av samhällsviktig verksamhet.  
De skånska hamnarna har en nyckelroll för import, 
export och transittrafiken genom regionen. Det är viktigt 
att tillgängligheten till hamnarna utvecklas i takt med 
ökade internationella godsvolymer och transporter. 

Stärka Skånes relationer med omvärlden 
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Strukturkarta
Strukturkartan visar Skånes ortsstruktur, den regionala 
blågröna infrastrukturen och transportinfrastrukturen 

med sikte på 2040. På följande sidor finns en närmare 
beskrivning av kartans innehåll och innebörd. 
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Kartan illustrerar Skånes flerkärniga ortsstruktur med 
sikte på 2040. Att utveckla och dra nytta av den flerkär-
niga ortsstrukturen är sedan länge viktiga utgångspunk-
ter för den regionala planeringen i Skåne. I Strategier för 
det flerkärniga Skåne identifierades tillväxtmotorer och 
regionala kärnor. De utgörs av större orter i olika delar 

av Skåne med stor betydelse för regionens utveckling. 
Indelningen har vidareutvecklats i regionplanen med 
följande förändringar:

• Kommunhuvudorterna får en tydligare roll och pekas 
ut som lokala kärnor.

• Malmö och Lund pekas ut som en gemensam nationell 
tillväxtmotor för att tydligare betona orternas roll för att 
generera attraktivitet och internationell konkurrenskraft.

• Kristianstad och Hässleholm pekas ut som gemensam 
tillväxtmotor utifrån att orterna gemensamt behöver 
stärka sin roll för nordöstra Skåne.

• Ängelholms potentiella roll som regional kärna ska 
undersökas närmare under samrådsskedet.Behov av nya förbindelser över Öresund

Viktiga för fortsatt tillväxt samt för att sprida och öka integrationen mellan
Skåne och Danmark. Utgörs av fast förbindelse.

Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, Lund och
Malmö. Viktiga framtida transportnoder för hela Skåne samt grann-
regionerna. Knyter Skåne närmre de övriga svenska storstadsregionerna
och Europa. Möjliggör utveckling av regional kollektivtrafik.

Planerad ny stambana

Farled
Viktiga farleder för gods- och persontrafik på havet.

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som är
särskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla samman
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Corehamn och strategisk hamn i fallande storleksordning. Förbinder
Skåne med kontinenten. Viktiga för framförallt europeiska handelsflöden
och även för persontrafik.

Hamn

Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad-Österlen
flygplats. Köpenhamns flygplats har en avgörande betydelse för skånskt
näringsliv och som en internationell nod för regionens invånare.

Flygplats

Infrastruktur utblick 2040

Lokal kärna
Kommunhuvudorter.

Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg och
Ystad. Ängelholm utreds som potentiell regional kärna.

Regional kärna

Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Nationell tillväxtmotorN
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Den flerkärniga ortsstrukturen utblick 2040

Befintligt grönområde
Grönområden av regional betydelse med stora
ekologiska och rekreativa värden.

Prioriterat grönt samband
Prioriterade gröna samband som ligger till grund för att
skapa en sammanhängande grönstruktur i Skåne.
Utgörs främst av kusterna, å- och bäckdalar,
sammanhängande betesmarker och skogspartier.

Blågrön infrastruktur av regional betydelse utblick 2040

Den flerkärniga ortsstrukturen
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Tillväxtmotorerna har en viktig roll för att driva utveck-
lingen och generera attraktionskraft till Skåne. De ska 
förse regionens invånare med arbetstillfällen och ett 
kunskapsintensivt näringsliv, högre utbildning, specialist- 
sjukvård och ett brett handels- och kultur utbud. Starka 
tillväxtmotorer påverkar hela Skåne positivt. Det är 
viktigt att tillväxtmotorerna tar initiativ till och gemen-
samt driver mellankommunala och delregionala frågor 

samt att de tillsammans med Region Skåne represente-
rar Skåne och driver regionala frågor på nationell nivå. 
Tillväxtmotorerna är beroende av Skånes regionala och 
lokala kärnor samt landsbygden för kompetensförsörj-
ning, bostadsutbud, tillgång till varierade livsmiljöer, 
livsmedelsförsörjning samt rekreation och fritidsutbud.

Skånes tillväxtmotorer i samspel med sitt omland
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Malmö och Lund med närliggande kommuner har 
störst befolkningskoncentration och befolkningstillväxt 
i Skåne. Malmö är en av Sveriges tre storstäder och 
Skånes klart största stad med ett brett utbud av arbets-
tillfällen, kultur, handel och upplevelser. Det ger staden 
en unik dragningskraft. Lund är en av Nordens största 
student- och utbildningsstäder och har en framträdande 
roll inom högre utbildning, forskning, innovation och 
företagande. Tillsammans och med den starka kopp-
lingen till Köpenhamn har orterna en stark tillväxtkraft 
och möjlighet att agera motor både regionalt och 
nationellt.

Till 2040 väntas Skånes befolkning växa med omkring 
250 000 invånare och en stor del av befolknings-
tillväxten väntas även fortsättningsvis koncentreras 

till sydvästra Skåne. Detta stärker orternas tillväxtkraft 
men innebär samtidigt utmaningar med att möta den 
stora befolkningsökningen på ett hållbart sätt. Orterna 
behöver växa effektivt med en hållbar markanvändning. 
Andra utmaningar handlar om att allt fler har svårt att 
efterfråga bostäder på marknadens villkor och att skillnader 
i hälsa och välfärd ökar.

Viktiga utvecklingsfrågor för att stärka Malmö och Lund 
som nationell tillväxtmotor är förbättrad internationell 
tillgänglighet och minskade gränshinder samt ökad sys-
selsättningsgrad och minskade sociala skillnader. Därför 
är det viktigt att fortsätta utveckla samarbetet inom Öre-
sundsregionen. Det är avgörande att gemensamt verka för 
kapacitetsstärkande infrastruktur satsningar som stärker 
kopplingarna till Malmö och Lund. 

Malmö och Lund som gemensam nationell tillväxtmotor
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Helsingborg är en tillväxtmotor och ett nav i nordvästra 
Skåne med ett strategiskt läge inom Öresundsregionen. 
Staden har haft en stark befolkningstillväxt och har likt 
Skånes övriga större städer en viktig roll för att förse 
närliggande kommuner med arbetstillfällen samt ett 
brett utbud av kultur, handel och upplevelser. 
Helsingborg väntas ha en fortsatt stark befolknings-
ökning och en viktig utvecklingsfråga är att hantera 
tillväxten på ett hållbart sätt. Andra utmaningar är att 
allt fler har svårt att efterfråga bostäder på marknadens 
villkor och att skillnader i hälsa och välfärd ökar.  
För att ytterligare stärka Helsingborg i sin roll som motor 
för tillväxt i hela Skåne är kopplingen till Danmark och 
integrationen inom Öresundsregionen av stor betydelse.

Den viktigaste satsningen är en fast förbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör. Den skulle öka integra-
tionen inom Öresundsregionen, öppna upp en större 
arbetsmarknad, bidra till näringslivsutveckling och öka 
stadens tillväxtkraft. God tillgänglighet till den plane-
rade nya stambanan behöver säkerställas. Helsingborg 
har länge arbetat med att utveckla stadens stationsnära 
lägen vilket bidrar till att ta tillvara investeringar i kol-
lektivtrafik och infrastruktur. Detta kommer att vara en 
fortsatt viktig framtidsfråga. 

Helsingborg 
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Kristianstad och Hässleholm spelar en nyckelroll i 
Skånes flerkärniga ortsstruktur. Orterna är betydelse-
fulla kärnor för nordöstra Skåne, delar av Blekinge och 
Kronoberg och är viktiga för att skapa regional balans. 
Tillsammans har de en viktig roll att fylla som skånsk 
tillväxtmotor. De båda kommunerna har haft en positiv 
befolkningsutveckling men deras tillväxtkraft behöver  
stärkas för att kunna driva utvecklingen i Skåne. 
Orterna behöver fortsätta att gemensamt identifiera 
och utveckla sina styrkor och komplementära roller. 
Nordöstra Skåne har ett rikt och varierat utbud av natur 
och rekreationsmöjligheter och utmärker sig inom 
Skåne med en stor andel gröna och blå miljöer i form 
av skog, sjöar och våtmarker med mera. Kristianstad är 
Skånes fjärde största stad med en attraktiv stadskärna 
och ett brett handelsutbud samt en högskola. I Häss-
leholm möts tre järnvägsstråk och centralstationen är 

Kristianstad och Hässleholm 

den största på södra stambanan mellan Stockholm och 
Lund. Det gör Hässleholm till en viktig järnvägs knut 
och kollektivtrafiknod både regionalt och nationellt. 
Den planerade nya stambanan med station i Hässleholm 
kommer att öka betydelsen ytterligare och är en central 
utvecklingsfråga för nordöstra Skåne, såväl som för  
Skåne som helhet. Stationen kommer att ha ett upp-
tagnings område som sträcker även utanför Skånes gränser.

För att stärka orternas tillväxtkraft spelar transport-
infrastruktur och kollektivtrafik en central roll. Idag 
finns det behov av stärkt kapacitet på Skånebanan mellan 
Kristianstad och Hässleholm. I stråket mellan Hässleholm 
och Lund behövs både stärkt kapacitet och kortare  
restider vilket den nya stambanan ska bidra till. Detta 
skulle knyta orterna närmare varandra och stärka nordöstra 
Skånes integration i Öresundsregionen samt knyta Skånes 
arbetsmarknadsregioner närmare varandra. För att få 
önskad effekt är det viktigt att stationen stärker befintliga 
strukturer i Hässleholms tätort och i kollektivtrafiksyste-
met. Likaså behöver den klara ett stort resandeunderlag 
och möjliggöra effektiva byten. Det är viktigt att arbeta 
aktivt med stadsutveckling med utgångspunkt från 
stationen som attraktivitets- och tillväxtfaktor. 
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De regionala kärnorna är större orter med betydelse 
för sitt omland. De spelar även en viktig roll för Skåne 
och den flerkärniga ortsstrukturen utifrån sina geogra-
fiska lägen och funktioner. Kärnorna behöver förse sitt 
omland med arbetstillfällen, service samt handels- och 

kulturutbud. De är både beroende av goda kopplingar 
till sitt omland och till tillväxtmotorerna. Likt tillväxt-
motorerna är det viktigt att de regionala kärnorna tar 
en ledarroll och är drivande i mellankommunal och 
delregional samverkan. 

Skånes regionala kärnor i samspel med sitt omland
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Ystads utveckling är viktig för att stärka Skånes fler-
kärniga ortstruktur och för Skåne som helhet. Som 
regional kärna för sydöstra Skåne fyller Ystad en särskilt 
viktig funktion eftersom avståndet till närmaste tillväxt-
motor är långt. Sydöstra Skåne är beroende av interak-
tionen med Malmö och Lund. Dagens kapacitetsbrist 
på Ystad- och Österlenbanan är därför en viktig utma-
ning då den medför störningskänslighet och begränsar 
möjligheterna till utökat trafikutbud och minskade  

restider. För att Ystad ska stärkas som regional kärna och 
i högre grad kunna driva utvecklingen behövs en fort-
satt samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne, 
där Ystad fortsätter att leda arbetet. Ystad erbjuder 
service och handel till sitt omland, är en betydande 
målpunkt för besöksnäring genom närheten till havet 
och sin historiska stadskärna och har även viktiga färje-
förbindelser för gods- och persontrafik. 

Ystad
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Landskrona och Trelleborg är regionala kärnor utifrån 
sina geografiska lägen och funktioner. Landskrona har 
god tillgänglighet till Skånes tillväxtmotorer vilket ger 
en stor utvecklingspotential. Samtidigt behöver Lands-
krona stärka sin roll som attraktiv kärna för sitt omland 
och öka sitt influensområde. Även Trelleborg har ett 

fördelaktigt geografiskt läge som ger stor utvecklingspo-
tential. Stadens attraktivitet kan stärkas ytterligare i takt 
med att Trelleborg utvecklar sin identitet som kuststad. 
Trelleborg fyller en viktig funktion som logistiksnod 
och port till Skåne och har en viktig roll för att Skåne 
ska utvecklas till en hållbar gods- och logistikregion. 

Landskrona och Trelleborg 
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Ängelholm är storleksmässigt jämförbar med Landskrona 
och Trelleborg och har en viktig roll för sitt omland 
genom att erbjuda arbetstillfällen, ett varierat näringsliv, 
handel och service. Det geografiska läget med närhet till 
Helsingborg, Danmark och Halland gör att Ängelholm 
kan spela en strategiskt viktig roll för att stärka inte-
grationen inom Greater Copenhagen. Dessa förutsätt-

ningar gör det potentiellt intressant att peka ut orten 
som regional kärna. I det fortsatta regionplanearbetet 
behöver frågan studeras vidare i dialog med Ängelholm 
och kommunerna i nordvästra Skåne för att avgöra inne- 
börden och effekterna av ett sådant ställningstagande. 

Ängelholm som potentiell regional kärna
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De lokala kärnorna är tätorter som erbjuder grundläg-
gande service och utgör viktiga mötesplatser för sitt 
närmaste omland. Som kommunhuvudorter fyller de 
även en viktig demokratisk funktion som samlingsplats 
för kommunens offentliga funktioner och service.  
För den flerkärniga skånska ortsstrukturen är det viktigt 

att arbeta för att upprätthålla grundläggande service i 
dessa orter och utveckla deras funktion som mötesplats. 
Viktiga utvecklingsfrågor handlar om levande centrum, 
attraktiva boenden, hållbar mobilitet samt god tillgäng-
lighet med kollektivtrafik till närmaste regionala kärna 
eller tillväxtmotor. 

Lokala kärnor
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Kartan illustrerar översiktligt Skånes regionala blågröna 
infrastruktur med sikte på 2040. Den visar befintliga grön-
områden av regional betydelse och de prioriterade gröna 
samband som behövs för att binda samman områdena.

Grönområden av regional betydelse med stora ekologiska 
och rekreativa värden ligger främst i de centrala och 
norra delarna av Skåne, kring åsarna, sjöarna och i mellan-

bygden. Områdena binds samman av stråk som främst 
består av kusterna, å- och bäckdalar, sammanhängande 
betesmarker och skogspartier. De befintliga områdena 
och stråken räcker inte för att skapa en fungerande regi-
onal grönstruktur utan dessa behöver kopplas samman i 
ett finmaskigare nät. Befintliga stråk med utvecklingspo-
tential finns främst längs vattendrag i landskapet. Nya 
stråk kan byggas i strategiska lägen utifrån mindre gröna 
områden och fragment såsom dungar, kraftledningsgator,  
småvatten med mera.

Behov av nya förbindelser över Öresund
Viktiga för fortsatt tillväxt samt för att sprida och öka integrationen mellan
Skåne och Danmark. Utgörs av fast förbindelse.

Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, Lund och
Malmö. Viktiga framtida transportnoder för hela Skåne samt grann-
regionerna. Knyter Skåne närmre de övriga svenska storstadsregionerna
och Europa. Möjliggör utveckling av regional kollektivtrafik.

Planerad ny stambana

Farled
Viktiga farleder för gods- och persontrafik på havet.

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som är
särskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla samman
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Corehamn och strategisk hamn i fallande storleksordning. Förbinder
Skåne med kontinenten. Viktiga för framförallt europeiska handelsflöden
och även för persontrafik.

Hamn

Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad-Österlen
flygplats. Köpenhamns flygplats har en avgörande betydelse för skånskt
näringsliv och som en internationell nod för regionens invånare.

Flygplats

Infrastruktur utblick 2040

Lokal kärna
Kommunhuvudorter.

Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg och
Ystad. Ängelholm utreds som potentiell regional kärna.

Regional kärna

Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Nationell tillväxtmotorN
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Den flerkärniga ortsstrukturen utblick 2040

Befintligt grönområde
Grönområden av regional betydelse med stora
ekologiska och rekreativa värden.

Prioriterat grönt samband
Prioriterade gröna samband som ligger till grund för att
skapa en sammanhängande grönstruktur i Skåne.
Utgörs främst av kusterna, å- och bäckdalar,
sammanhängande betesmarker och skogspartier.

Blågrön infrastruktur av regional betydelse utblick 2040Blågrön infrastruktur
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Kartan illustrerar översiktligt Skånes transport-
infrastruktur med sikte på 2040. Den visar viktiga 
stråk för regionala person- och godstransporter samt 
transportinfrastruktur som ingår i det trans europeiska 
transportnätet (TEN-T). Kartan visar även behov av 
större satsningar på infrastruktur i nya sträckningar  
som är viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden.  
Dessa tar utgångspunkt i Skånebilden.

Nya fasta förbindelser över Öresund bidrar till att  
Öresundsregionen kan fortsätta växa och utvecklas  
som en av Skandinaviens viktigaste tillväxtregioner. 
Öresundsbrons anslutningar måste förbättras och  
planeringen för nya förbindelser behöver fortsätta.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör 
Behov av nya förbindelser över Öresund
Viktiga för fortsatt tillväxt samt för att sprida och öka integrationen mellan
Skåne och Danmark. Utgörs av fast förbindelse.

Schematisk dragning med planerade stationer i Hässleholm, Lund och
Malmö. Viktiga framtida transportnoder för hela Skåne samt grann-
regionerna. Knyter Skåne närmre de övriga svenska storstadsregionerna
och Europa. Möjliggör utveckling av regional kollektivtrafik.

Planerad ny stambana

Farled
Viktiga farleder för gods- och persontrafik på havet.

Viktigt transportinfrastrukturstråk
Linjer och pilar illustrerar viktiga stråk för människor och gods; inte
enskilda järnvägar eller vägar. De bredare linjerna illustrerar stråk som är
särskilt viktiga för att förbinda Skåne med omvärlden och koppla samman
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna.

Corehamn och strategisk hamn i fallande storleksordning. Förbinder
Skåne med kontinenten. Viktiga för framförallt europeiska handelsflöden
och även för persontrafik.

Hamn

Köpenhamn, Malmö, Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad-Österlen
flygplats. Köpenhamns flygplats har en avgörande betydelse för skånskt
näringsliv och som en internationell nod för regionens invånare.

Flygplats

Infrastruktur utblick 2040

Lokal kärna
Kommunhuvudorter.

Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Trelleborg och
Ystad. Ängelholm utreds som potentiell regional kärna.

Regional kärna

Tillväxtmotor
Helsingborg, Lund och Malmö. Hässleholm och
Kristianstad utgör tillsammans en tillväxtmotor.

Nationell tillväxtmotorN
Lund och Malmö utgör tillsammans en nationell
tillväxtmotor.

Den flerkärniga ortsstrukturen utblick 2040

Befintligt grönområde
Grönområden av regional betydelse med stora
ekologiska och rekreativa värden.

Prioriterat grönt samband
Prioriterade gröna samband som ligger till grund för att
skapa en sammanhängande grönstruktur i Skåne.
Utgörs främst av kusterna, å- och bäckdalar,
sammanhängande betesmarker och skogspartier.

Blågrön infrastruktur av regional betydelse utblick 2040

Transportinfrastruktur
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ger nordvästra Skåne liknande möjligheter som bron 
har gett Lund och mellersta Skåne. Öresundsmetron 
blir ett viktigt verktyg för att Malmö och Köpenhamn 
sammanlänkas till en stark storstad som blir en regional  
och nationell ekonomisk motor. I ett långsiktigt perspektiv 
behövs båda förbindelserna och det är viktigt att skapa 
handlingsberedskap för en sådan utveckling.

En av de viktigaste satsningarna för framtiden är etable-
ring och utbyggnad av nya stambanor. Den bidrar både 
till ökad kapacitet för regional kollektivtrafik och till att 
knyta Skåne närmare omvärlden.

Köpenhamns flygplats är en gemensam trafikknutpunkt 
för både Danmark och södra Sverige. Tillgången till 
flygplatsen skapar attraktionskraft. Flygplatsen utsätts 
för en ökande konkurrens från andra europeiska 
flygplatser i till exempel Amsterdam och Berlin. Ett 
viktigt gemensamt mål inom Greater Copenhagen är att 
tillgängligheten till flygplatsen ska öka, i synnerhet med 
kollektivtrafik från hela Greater Copenhagen, Jylland 
och Fyn, Sverige och Nordtyskland. 

Strukturkarta

Öppna strukturkartan som PDF här.
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Tematiska fördjupningar
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Bebyggelseutveckling
Utvecklingen av bebyggelsen i Skåne ska bidra till att 
skapa inkluderande, väl gestaltade, långsiktigt hållbara  
och hälsofrämjande livsmiljöer med regional tillgäng-
lighet för alla. Bebyggelsen behöver utformas så att den 
både är resurseffektiv och samtidigt bidrar till utveck- 
ling av näringsliv och bostadsbyggande. Den måste 
också anpassas till ett förändrat klimat och utföras med 
minsta möjliga klimatpåverkan. Det finns även socio- 
ekonomiska skillnader i Skåne som leder till att alla  
inte har samma möjlighet till goda och hälsosamma livs-
miljöer. Dessa utmaningar och målkonflikter behöver 

hanteras i bebyggelseutvecklingen. De vägval som görs 
i efterföljande kommunal planering har stor inverkan 
på hur Skåne som helhet utvecklas. Hur vi planerar för 
och var vi placerar bostäder, verksamheter, service och 
infrastruktur kommer att ha stor betydelse för framtida 
livskvalitet och tillväxt. Utgångspunkten är det flerkär-
niga Skåne där invånarna får större tillgång till arbete, 

bostäder, utbildning, kultur och sjukvård. 

Denna del omfattar fyra övergripande teman som konkretiserar planeringsstrategierna. Temana fördjupas 
utefter sakområden med tillhörande planeringsprinciper. Regionala mark- och vatten användningskartan för 
Skåne ligger sist i detta avsnitt. 
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Skånes flerkärnighet
I Skåne finns en finmaskig ortstruktur med många 
självständiga orter. Det är denna tätortstäthet och de 
korta avstånden mellan orterna som är karaktäristiskt 
för Skåne. Skånes alla delar fyller viktiga funktioner 
för regionens utveckling och det är viktigt att alla 

kommuner, orter och platser ser sin roll i den regionala 
helheten. Det kan innebära att gemensamt stödja inves-
teringar och etableringar i Skåne, även om det inte sker 
i den egna kommunen.  

 

Planeringsprinciper

• Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor. De behöver ges goda förutsättningar för att  
driva utvecklingen och förse Skåne med arbetstillfällen, högre utbildning, specialistsjukvård och större 
kulturinstitutioner. Det är centralt att de regionala kärnorna och tillväxtmotorerna är väl samman- 
kopplade. Övriga orter behöver kopplas till någon eller några av de regionala kärnorna eller tillväxt- 
motorerna. Då stärks utvecklingen av tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna samtidigt som  
effekterna av utvecklingen sprids till hela Skåne.   

• Stärk den befintliga ortsstrukturen i hela Skåne. För att Skåne ska utveckla den flerkärniga orts-
strukturen är det avgörande att bygga vidare på befintliga strukturer med tydlig sammanhållen bebyg-
gelse i Skånes orter. Det gäller såväl de större städerna som mindre och mellanstora orter. Genom att 
göra det kan de styrkor och förutsättningar som den flerkärniga strukturen innebär tas tillvara.

• Utveckla de lokala kärnorna så att deras grundutbud av service och funktion som  
mötesplats upprätthålls. 
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Planering av bebyggelsen
När regionen utvecklas och befolkningen växer blir 
trycket på markens användning allt högre. Det ställer 
krav på hur vi planerar för nya bostäder, verksamheter 
och infrastruktur.  För att hushålla med marken och 
använda den så effektivt som möjligt är det avgörande 
att huvuddelen av bebyggelseutvecklingen sker genom 
förtätning och att bebyggelsen samplaneras med andra 
övergripande strukturer, såsom transportinfrastruktur, 

kollektivtrafik och grönstruktur. De kollektivtrafiknära 
lägena behöver tillvaratas och utvecklas så att kollektiv-
trafiksystemet nyttjas maximalt. Förtätning ställer höga 
krav på utformning och gestaltning av den byggda 
miljön så att viktiga värden inte går förlorade och nya 

kvaliteter tillskapas. 

Kartan pekar ut regionala kollektivtrafiknoder där bebyggelseutveckling gynnar utvecklingen av den flerkärniga 
ortsstrukturen. Lokala förutsättningar som på olika sätt kan begränsa utvecklingsmöjligheterna runt noderna har 
inte beaktats. Kartan ger inte en heltäckande bild av möjliga lägen för bebyggelseutveckling i Skåne.

Öppna kartan som PDF här.
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Planeringsprinciper

• Planera bebyggelsen utifrån befintliga strukturer och genom förtätning i strategiska lägen.  
Samtidigt är det också viktigt att den byggda miljön utvecklas utifrån platsens förutsättningar och  
i harmoni med kulturmiljö- och upplevelsevärden.

• Prioritera bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. För att dra nytta av flerkärnigheten är god tillgäng- 
lighet en förutsättning. Att bygga kollektivtrafiknära ger fler större tillgång till mer bostäder, arbetsplatser 
och fritidsaktiviteter. 

• Utveckla kollektivtrafiknoder till attraktiva mötesplatser med service. Bytespunkterna är inte bara effektiva 
transportnoder utan även platser där många människor rör sig dagligen. Utifrån ett hela resan- perspektiv 
behövs gena stråk för gång- och cykeltrafik som ansluter till stationer och bytespunkter.
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Planeringsprinciper

• Använd perspektivet gestaltad livsmiljö i samhälls planeringen. Detta kan bland annat göras genom att 
samhällens och orters attraktiva värden som skala, identitet och kulturmiljö tas tillvara och utvecklas.

• Värna om kvalitet och god gestaltning i all bebyggelse utveckling. Arkitektur, form och design utgör en 
betydande resurs i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle och Skånes attraktivitet.

• Vidareutveckla och sprid kunskap om gestaltad livsmiljö. Region Skåne kan här agera som inspiratör och 
samlande kraft och verka för en ökad kunskap kring gestaltad livsmiljö i Skåne. Det offentliga har stora 
möjligheter att agera förebildligt som beställare, byggherre och förvaltare. 

Gestaltad livsmiljö
Arkitektur, form och design påverkar alla människor 
dagligen. Det som byggs och formges har inverkan på 
hur alla hållbarhetens dimensioner kan hanteras. Med 
perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn 
på formandet av livsmiljön, från samhällsbyggnad till 
detaljers utformning. Utifrån detta perspektiv är det 
människan och människans behov som blir utgångs-
punkt. Det leder till att fler aspekter inkluderas i gestal-
tandet av den byggda miljön som i sin tur uppmärk-
sammar fler av samhällsbyggets utmaningar. 

Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och 
design på olika sätt formar samhället och invånarens 
vardag. Metoder som byggs upp kring gestaltningspro-
cesser kan bidra till inkludering och ökat demokratiskt 
deltagande. 

Region Skånes strategi för gestaltad livsmiljö  
- arkitektur, form och design
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Planeringsprinciper

• Säkerställ att det finns bostäder som motsvarar behovet i Skåne. För detta behövs dels en bostads-
produktion som motsvarar efterfrågan och dels att bostadsbeståndet nyttjas mer effektivt.

• Utveckla regional samverkan och samsyn. Region Skåne ska fortsätta att utveckla kunskap, förståelse och 
samsyn om den skånska bostads marknaden. Ökad samverkan med de skånska kommunerna och andra 
aktörer på bostadsmarknaden leder till gemensam förståelse av den regionala bostads marknaden och dess 
funktioner. Framför allt behövs mer kunskap om obalansen på bostads marknaden för att glappet mellan 
bostadsbehov och efterfrågan på bostäder ska minska.

Bostadsförsörjning
En väl fungerande bostadsmarknad är en grundläggande 
förutsättning för såväl den enskildes möjligheter i livet 
som för samhällets utveckling i stort. Den skånska 
bostads marknaden ska erbjuda en mångfald av boende-
former i varierande storlek och läge samt med olika upp- 
låtelseformer och prislägen så att människor kan bo 
och leva över hela Skåne. Nyproduktion av bostäder 

är viktigt men utgör samtidigt en liten del av det totala 
beståndet. Nästan alla bostadsbyten sker inom det 
befintliga beståndet. Rörligheten inom beståndet är 
därför avgörande för människors tillgång till bostäder. 
Tillgången till bostäder är en förutsättning för regional 
utveckling i Skåne. 
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Planeringsprinciper

• Stärk förutsättningarna för näringslivets utveckling i Skåne. Det kan göras genom att säkra tillgång  
till mark i befintliga och nya verksamhetsområden, liksom tillgång till el och digital infrastruktur.  
För att näringslivet ska kunna växa och Skånes ekonomiska styrkor tas tillvara behövs också snabba  
och direkta förbindelser såväl inom som till regionen.

• Fortsätt att utveckla regionala leder för vandring och cykling i Skåne så att Skånes varumärke som  
turistdestination utvecklas. Detta kan göras genom att synliggöra och ta hänsyn till de nationella och  
regionala lederna i den kommunala fysiska planeringen. 

Näringsliv och besöksnäring
Ett starkt näringsliv är viktigt för Skånes attraktivitet och 
ekonomiska hållbarhet. I Skåne finns en rik bransch-
bredd och ett starkt växande företagande. Det finns alltså 
goda förutsättningar för att starta och driva företag i hela 
Skåne. Det är då viktigt att hela Skåne ges förutsättningar 

att utvecklas utifrån sina unika kvaliteter. En sammanlän-
kad arbetsmarknad med högeffektiva transportmöjligheter 
för arbetskraften är den viktigaste faktorn för näringslivets 

produktivitetsutveckling idag.
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Hälsofrämjande livsmiljö
Den allmänna hälsan hos en befolkning påverkas av de 
individuella förutsättningarna och hur samhället är utfor-
mat. Att omsorgsfullt gestalta vår livsmiljö är nödvändigt 
för god hälsa och minskade hälsoklyftor. Idag finns det 

stora skillnader i folkhälsa beroende på boende, ålder och 
socioekonomiska förhållanden. Barns och ungas tillgång 
till ändamålsenliga miljöer är särskilt betydelsefullt för att 
motverka psykisk och fysisk ohälsa.

Planeringsprinciper

• Planera hälsofrämjande miljöer. Väl gestaltade livsmiljöer och vardagsmiljöer som stimulerar till  
fysisk aktivitet är hälsofrämjande. All fysisk planering ska ta hänsyn till det. 

• Bevara och utveckla ytor för barns lek och rörelse samt gröna miljöer. Med förtätning och ökad  
konkurrens om marken i städerna är det viktigt att bevara och utveckla ytor för lek och utevistelse. 

• Gestalta sjukhus och vårdmiljöer så att de blir läkande miljöer. Gröna miljöer, liksom tillgång till  
dagsljus och utblickar, har en bevisad positiv effekt på hjärnans återhämtning och får oss att må bättre.  
Det medför i sin tur minskning av komplikationer, vårdtider och medicinering. Region Skåne kan  
direkt påverka genom omsorgsfull gestaltning och planering av sjukhus och vårdmiljöer.
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Planeringsprinciper

• Anpassa den byggda miljön efter högre temperaturer och ökad nederbörd. Den byggda miljön påverkar 
den lokala temperaturen genom fysiska strukturer med olika material, både på byggnader och mark-
beläggningar med olika förmåga att absorbera värme. Möjliggör för svala offentliga miljöer och skapa 
skugga. Ge plats för träd och grönytor. Hänsyn till värme böljor och ökad nederbörd behöver hanteras i 
översikts plan och efterföljande planering. 

• Arbeta tillsammans för gemensam kunskaps uppbyggnad. För att hantera utmaningar med höjda vattenni-
våer, erosion och översvämning behövs strategiska och samordnade insatser på lokal nivå, med vägledning 
och stöd från regional och nationell nivå. 

Klimatanpassad bebyggelseutveckling
Vi står inför ett förändrat klimat. Förutom att minska 
påverkan på klimatet måste vi också anpassa vår fysiska 
miljö för att hantera konsekvenserna. Klimatanpassning 
är en samhällsekonomisk nödvändighet eftersom klimat-
förändringar kan orsaka stora skador. Väl gestaltade 

åtgärder kan även bidra till att utveckla den fysiska 
miljön. Särskilt viktigt ur ett barnperspektiv är att skapa 
skuggiga platser på skolgårdar, lekplatser och andra 

platser där barn rör sig.
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Planeringsprinciper

• Planera och förvalta parker, grönområden och tätortsnära natur i Skånes städer och tätorter med utgångs-
punkt från att stärka deras förmåga att producera ekosystemtjänster och främja biologisk mångfald.  
Gröna och blå strukturer behöver vara varierade, flerfunktionella, motståndskraftiga mot förändringar och 
finnas i sammanhängande geografiska nätverk som kopplas ihop med regionala stråk och grönområden.  

• Förtäta städer och tätorter med hänsyn till befintlig park och naturmark. Grönytor bör inte exploateras där 
det är brist och förlorade blågröna värden bör kompenseras. 

Tätorternas grönstruktur
Kvalitet på närmiljö och tillgång till rekreation har stor 
betydelse för människors hälsa och livskvalitet. Det är 
viktigt att alla har nära till grönområden av bra kvalitet 
och att det är enkelt att nå naturen genom hållbart och 
kollektivt resande. 

Andelen grönyta i städerna och tätorterna minskar på 
många platser och tillgång till grönytor med god kva-
litet varierar mellan olika delar av Skåne. För att skapa 
hållbara och attraktiva livsmiljöer i städer och tätorter 
behövs god tillgång, nåbarhet och kvalitet på grönytor, 
vatten och natur vid och i nära anslutning till bostäder. 

Det gäller även i mindre tätorter och på landsbygden 
där delar av Skåne har sämre tillgång till grönområden 
och natur. Tillgång till närrekreation är viktigt för alla, 
men särskilt för barn, äldre och personer med funk-
tionsvariation samt i områden med stor andel socioeko-
nomiskt svaga hushåll. Blågrön infrastruktur ska också 
utformas med beaktande av barnkonventionen. 

Blågröna värden är viktiga för samhällets motstånds-
kraft och anpassningsförmåga till klimatförändringar 
samt för att Skånes invånare även i framtiden ska kunna 

ta del av nödvändiga ekosystemtjänster. 
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Transporter
Skåne är en flerkärnig storstadsregion med en växande 
befolkning. Dessutom är Skåne en del av Öresundsregi-
onen med Köpenhamn som tillväxt motor och Sveriges 
port till kontinenten. Dessa geografiska förutsättningar 
påverkar resandet och godsflödena genom och inom 
Skåne och är därför viktiga utgångspunkter vid plane-
ringen av transport infrastruktur och kollektivtrafik. 

För att så många skåningar som möjligt ska få tillgång 
till arbete, bostad och utbildning krävs en välfungerande 
infrastruktur med kapacitetsstarka och robusta väg- och 
järnvägsnät samt en attraktiv kollektivtrafik. Infrastruk-
turen och kollektivtrafiken är inte bara viktiga för att 
binda samman Skåne. De är också viktiga för att knyta 
ihop Skåne med grann regionerna i Sydsverige och Dan-
mark samt med de övriga svenska storstadsregionerna.

Region Skåne har tagit fram mål för färd medels-
fördelning för gods- och persontransporter till 2050 för 
att klara omställningen till ett hållbart transportsystem. 
Målen innebär att fler behöver åka kollektivt, cykla eller 
gå samt att en större andel av godstrafiken flyttas över 
från väg till sjöfart och järnväg. För att uppfylla målen 
behöver befintlig infrastruktur användas så effektivt 
som möjligt samtidigt som det krävs stora investeringar 
i kollektivtrafik och infrastruktur från såväl lokal och 
regional som statlig nivå. 

Regional transportinfrastrukturplan för  
Skåne 2018–2029 med interaktiva kartor över  
regionala och nationella satsningar 
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Färdmedelsfördelningsmål för persontransporter 2050.

Färdmedelsfördelning för persontransporter 2013, uppdelat per antalet resor, trafikslag och geografi. Resor kan mätas på olika sätt. Region Skåne utgår 
från delresor, vilket innebär alla resor som slutar med ett ärende. Att byta färdmedel räknas inte som ett ärende.

Bilen som transportmedel kommer att ha en fortsatt 
framträdande roll även i framtidens transportsystem i 
Skåne. Bilens förutsättningar kommer dock att förändras  
i och med att den tekniska utvecklingen hela tiden 

går framåt, med exempelvis alternativa bränslen och 
autonoma fordon. Den kontinuerliga utvecklingen är 
en faktor som Region Skåne måste ta hänsyn till i sin 
samhällsplanering. 
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I Skåne finns det olika förutsättningar för valet av 
färdmedel, både geografiska och fysiska förutsättning-
ar. På landsbygden är kollektivtrafiken mycket mindre 
utbyggd än i storstäderna och avstånden är längre, 
vilket medför att cykeln oftast inte är ett alternativ som 
huvudfärdmedel. Andra faktorer som har betydelse för 
möjliga färdmedel är närheten till en tillväxtmotor eller 
regional kärna spelar också stor roll i förutsättningarna 
och för de orter som ligger längs ett starkt kollektivtra-
fikstråk.

I arbetet med att nå den gemensamma färdmedels-
fördelningen på en skånsk nivå behöver olika geogra-
fiska områden i Skåne arbeta mot olika målsättning-
ar. Därför har färdmedelsfördelning konkretiserats 
utifrån geografisk uppdelning. För storstäderna Mal-
mö, Lund och Helsingborg kan det innebära en andel 
kollektivtrafik på cirka 35 procent år 2050, medan 
ett likvärdigt mål för landsbygden kan innebära 70 
procent bilresor. Summeras målbilderna för de olika 
geografiska uppdelningarna nås det övergripande 
färdmedelsfördelningen för Skåne.
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och för de orter som ligger längs ett starkt kollektivtra-
fikstråk.

I arbetet med att nå den gemensamma färdmedels-
fördelningen på en skånsk nivå behöver olika geogra-
fiska områden i Skåne arbeta mot olika målsättning-
ar. Därför har färdmedelsfördelning konkretiserats 
utifrån geografisk uppdelning. För storstäderna Mal-
mö, Lund och Helsingborg kan det innebära en andel 
kollektivtrafik på cirka 35 procent år 2050, medan 
ett likvärdigt mål för landsbygden kan innebära 70 
procent bilresor. Summeras målbilderna för de olika 
geografiska uppdelningarna nås det övergripande 
färdmedelsfördelningen för Skåne.
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Flöden för persontransporter.

Flöden för godstransporter.

Öppna kartan som PDF här.

Öppna kartan som PDF här.
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Hållbart resande
Det finns en stor potential att öka det hållbara resandet 
och kollektivtrafikens attraktivitet genom att stärka 
kopplingar för gång, cykel och bil till kollektivtrafikens 
bytespunkter. Cykeln fyller dessutom en viktig funktion 
för att ta sig inom och mellan byar och städer. Attityd- 
och beteendepåverkan behövs för att transportsystemet 
ska användas mer effektivt. Skåne behöver dra nytta av 

teknikutvecklingen och den starka innovationskraft som 
finns i regionen för att gynna det hållbara resandet. 
Det är viktigt att skapa hållbara förutsättningar för bilen 
inte minst som ett viktigt komplement som kan utöka 
kollektivtrafikens upptagningsområde. Andelen fossilfria 
drivmedel behöver öka.  

Planeringsprinciper

• Satsa på stärkt infrastruktur för fotgängare och cyklister och stärk deras roll i samhällsplaneringen. 
Förbättra kopplingar för gång och cykel till kollektiv trafiken. Fortsätt bygga ut och förbättra cykel- 
infrastrukturen inklusive satsningar på de så kallade supercykelstråken, högkvalitativa cykelstråk till 
tillväxtmotorerna och de regionala kärnorna. När ett supercykelstråk blivit fastställt är det viktigt  
att det beaktas i kommunala planer och strategier. 

Cykelstråk i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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Hållbara drivmedel, laddstationer och tankställen 2020.

• Skapa förutsättningar för hållbar bilanvändning och stärk bilens roll som anslutningsfärdmedel till  
kollektivtrafik. Satsa på attraktiva pendlar parkeringar i anslutning till kollektivtrafik. Öka tillgången till 
infrastruktur för tankning av fossilfria drivmedel och publik laddning för elfordon.

• Använd attityd- och beteendepåverkan för ett effektivare nyttjande av transportsystemet. Genom att  
synliggöra nya resmöjligheter, ompröva invanda resebeteenden och öka acceptansen för fossilfria 
drivmedel och elfordon kan efterfrågan på hållbara trafiklösningar öka. Samverkan behöver ske mellan 
Region Skåne, Trafikverket samt Skånes kommuner. 

Mobilitetsplan för Skåne

• Ta vara på möjligheterna med den tekniska utvecklingen inom transportsektorn. Region Skåne, 
kommunerna och andra aktörer behöver vara aktiva i att tillämpa den tekniska utvecklingens fördelar. 
Skåne behöver fortsatt vara en innovativ region som agerar som testbädd för nya tekniska lösningar. 

Öppna kartan som PDF här.
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Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken är ett verktyg för att binda samman 
Skåne och nå målbilden i den regionala utvecklingsstra-
tegin. En central utgångspunkt för att Skånes flerkär-
niga ortsstruktur ska nyttjas optimalt är att de regionala 
kärnorna och tillväxtmotorerna är väl sammankopplade. 
Kollektivtrafiken bidrar till hållbart resande och är viktig 
för att så många skåningar som möjligt ska ha tillgång 
till arbetstillfällen, utbildning, service och rekreation. 

I Region Skånes trafik försörjningsprogram identifieras 
regionalt, del regionalt och lokalt viktiga kollektivtrafik- 
stråk, som alla syftar till att koppla samman Skånes 
orter på olika nivåer. Framkomligheten för kollektiv-
trafiken behöver förbättras. Stora satsningar kommer 
att göras inom kollektivtrafiken de kommande åren 
avseende infrastruktur, trafikering och nya koncept.

Kollektivtrafikstråk i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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Planeringsprinciper

• Inkludera kollektivtrafiken i ett tidigt skede i planeringen. Region Skåne ska tillsammans med  
kommunerna verka för att kollektivtrafiken får en strukturbildande roll vid tätortsutbyggnad så att 
utbyggnad i första hand sker i lägen där tillgängligheten till kollektivtrafiken är god. Tåg trafiken och  
de regionala superbusstråken har en särskilt stor strukturbildande potential.

• Agera gemensamt för att förmå staten att genomföra nödvändiga investeringar i infrastruktur samt  
före byggande underhåll av väg och järnväg. Region Skånes positionspapper Skånes utgångspunkter lyfter 
fram behov av satsningar i transportsystemet på väg och järnväg och i Region Skånes Förslag till tågstrategi 
identifieras satsningar på järnväg som behövs för att nå målbilden för tågtrafikering till 2040. 

• Tillgodose kollektivtrafikens behov av ytor gällande spårreservat, depåer och stationer i planeringen. 
Det är av största vikt att Skånes kommuner för en tidig dialog i planeringen kring behoven av mark  
för kollektivtrafik.

• Prioritera kollektivtrafikens framkomlighet både i och utanför tätorter.
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Gränsöverskridande transporter
Inom Öresundsregionen bor över fyra miljoner 
människor och befolkningen ökar. Utan mer kapacitet 
riskerar Öresund att bli en flaskhals mellan södra och 
norra Europa. Fehmarn Bältförbindelsen med ny 
motor väg och järnväg mellan Danmark och Tyskland 
kommer att öka trafiktrycket ytterligare. För tågtrafiken 
över Öresund är det av största vikt att flaskhalsarna vid 
Öresundsbrons landanslutningar på båda sidor sundet 
åtgärdas, inte minst utbyggd spårkapacitet på Kastrup. 
Kastrup är den största flygplatsen i Norden och är viktig 
för skåningarnas koppling till omvärlden. Genom  
Greater Copenhagens Trafikcharter finns starkt stöd för 
fler fasta Öresundsförbindelser. 

Den pågående planeringen av nya stambanor som ska 
förbinda storstadsregionerna är en av Sveriges största 
infrastruktursatsningar någonsin. Den nya stambanan 

genom Skåne möjliggör snabba regionaltåg som på  
ett bättre sätt skapar tillgänglighet mellan Skånes olika 
delar. Den frigör samtidigt kapacitet och möjliggör 
utvecklad trafikering på den befintliga stambanan genom 
överflyttning av den nationella persontågtrafiken. Den 
nya stambanan är en viktig funktion för hela Skåne och 
det är viktigt att redan nu beakta hur den kommer att 
påverka regionens utveckling. 

Planeringsprinciper

• Stärk tillgängligheten för gränsöverskridande person transporter. Det är centralt att Skåne fortsatt  
verkar för att genomföra Skånebilden, med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och 
Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn. 

• Fortsätt att samverka inom Skåne om viktiga prioriteringar och satsningar på infrastruktur och  
kollektivtrafik. Verka för genomförande av de överenskommelser som redan finns.  

• Fortsätt att samverka inom Öresundsregionen och södra Sverige för att minska gränshinder och enas 
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• De skånska aktörerna behöver gemensamt verka för att satsningen på ny stambana genomförs på ett 
sätt som bidrar till lokal, regional och nationell utveckling. Viktiga frågor handlar om stationernas 
lokalisering och utformning samt om anslutande trafikering och stadsutveckling. Det behöver utvecklas 
bra och effektiva förbindelser med stambanans stationer, något som både påverkar utvecklingen mellan 

orter och inom de större städerna. 

om viktiga prioriteringar och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik. Verka för att öka samarbetet 
på nationell nivå mellan Sverige och Danmark för att undanröja gränshinder.

1

POSITIONSPAPPER 
KOLLEKTIVTRAFIK

2019

KOLLEKTIVTRAFIK 
FÖR ETT ENAT
SYDSVERIGE

I denna överenskommelse tecknas en gemensam 
vision för hur en välfungerande, stabil och hållbar 

infrastruktur kan bidra till att stärka rörligheten och 
skapa ekonomisk tillväxt och välfärd. Överenskom-
melsen ska utgöra underlag för dialog med statliga 

myndigheter på båda sidor av Öresund.

TRAFIKCHARTER
12 oktober 2016            

GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE

Den svenska versionen är en översättning av det beslutade danska originaldokumentet

1

ETT ENAT 
SYDSVERIGE 
SKAPAR 
ETT STARKT 
SVERIGE

POSITIONSPAPPER
INFRASTRUKTUR & TRANSPORT

2016
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Godstransporter
Skåne är en transitregion som skapar förutsättningar 
för utrikeshandeln i Sverige. En minskning av transit-
trafikens negativa påverkan i form av trängsel, vägs litage, 
klimat- och miljöbelastning och buller krävs. För att 
klara ökande volymer och samtidigt leva upp till regi-
onala och nationella miljö-och klimatmål, behöver en 
betydligt större andel av godset som kommer in i Skåne 
transporteras effektivare det vill säga med sjöfart när-
mare sin slutdestination, på järnväg samt i fordon med 
fossilfria drivmedel. Det ska vara enkelt att kombinera 
de olika trafikslagen till en effektiv kedja. Godstranspor-
terna i tätorter ska vara så energieffektiva som möjligt 
och bidra till att skapa en attraktiv och trivsam stads-
miljö. Det innebär att transporterna behöver ske med  
så lite utsläpp och buller som möjligt.  

Satsningar på exempelvis omlastningsterminaler och 
samordnad citydistribution minskar lastbilstrafiken i 
städerna, miljö- och klimatbelastningen blir lägre, bullret 
minimeras och stadsmiljön blir mer attraktiv. 

I Skåne finns några av Sveriges största hamnar. Malmö 
och Trelleborg är två av fem svenska hamnar som 
pekats ut som särskilt viktiga inom det transeuropeiska 
transportnätet, TEN-T. De skånska hamnarna har 
främst betydelse för de inomeuropeiska handelsflödena 
och är av mindre vikt för den utomeuropeiska handeln. 
Att säkerställa tillgänglighet i hamnarna är av europeiskt, 
nationellt och regionalt strategiskt intresse.

Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen

Infrastruktur för godstrafik i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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Planeringsprinciper

• Främja klimatsmarta godstransporter genom att prioritera åtgärder för att föra över en större andel av  
transittrafiken till järnväg och sjöfart. 

• Säkerställ tillgänglighet för gränsöverskridande gods transporter. Regionala aktörer i Öresundsregionen 
behöver säkerställa den långsiktiga funktionen i gods transportsystemet över Öresund samt tillgängligheten 
i hamnarna. Kapacitetsutnyttjandet på Öresundsbron samt redundans i järnvägsnätet vad gäller gräns- 
passager är centrala frågor. 

• Arbeta proaktivt och utveckla ett regionalt helhets perspektiv på gods- och logistikfrågor. Kommunerna 
behöver tillsammans med Region Skåne leda utvecklingen av strategiska lägen och noder. Trafikverket, 
Region Skåne och kommunerna behöver tillsammans skapa samsyn samt se över processer för att bättre 
integrera gods i samhällsplaneringen. Även de urbana gods transporternas roll i stadsplaneringen  
behöver stärkas.  

TemaPM - Planera för urbana godstransporter
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Blågrön infrastruktur
Precis som att Skåne består av en mängd samman-
länkade tätorter har Skåne en flerkärnig grön- och 
blåstruktur som binds samman av stråk. En fungerande 
blågrön infrastruktur är värdefull ur ett såväl ekonomiskt 
som ekologiskt och socialt perspektiv. Den utgör en 
plats för rekreation och bistår samhället med viktiga 
ekosystemtjänster. Lands kapet, med grönstruktur, åker-
mark, sjöar, vatten   drag och kust, är också en stor del 
av Skånes identitet och attraktionskraft. Stora delar av 
Skåne har en mycket begränsad tillgång till grönstruktur 
och allemansrättsligt tillgänglig mark, då stora arealer 
består av jordbruksmark, medan andra delar har god 
tillgång till skog och natur.

När regionen utvecklas och befolkningen växer blir 
trycket på markens användning allt högre. Klimatför-
ändringarna innebär ökade påfrestningar för ekosystemen  
och arterna och i förlängningen Skånes förmåga att upp- 
rätthålla en långsiktigt hållbar produktion av ekosystem- 
tjänster. Det är därför viktigt att skydda och utveckla 

den blågröna infrastrukturen, både i landskapet och i 
städerna. Att säkerställa till räcklig kvalitet och kvantitet  
är avgörande för hälsa, livs kvalitet och en långsiktigt 
hållbar mark- och vatten användning som ger värden för 
hela regionen.

Den förväntade utvecklingen innebär att kommunerna 
och andra aktörer behöver ha framförhållning och ett 
regionalt helhetsperspektiv i planeringen.

Grönstruktur i Skåne - Strategier för en  
utvecklad grön struktur 2012
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Kartan för blågrön infrastruktur i Skåne utgår från Grönstruktur i Skåne - Strategier för en utvecklad grön 
struktur 2012 och har uppdaterats efter kommunernas översikts planer, delregionala strukturkartor samt 
Länsstyrelsen Skånes underlag för grön infra struktur. 

I mark- och vatten   användnings  kartan redovisas enbart stråk av stor ekologisk betydelse och som korsar 
kommungräns. Dessa bedöms spela en extra viktig roll i den regionala blågröna infrastrukturen och 
utvecklingen av stråken gynnas av ett mellankommunalt samarbete.

Öppna kartan som PDF här.
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Regionala grönområden och stråk 
Den regionala blågröna infrastrukturen består av värde- 
kärnor, värdetrakter och blågröna stråk som länkar 
samman områden ur ett rekreativt och ekologiskt 
perspektiv. För att naturen ska kunna förse oss med 
de ekosystemtjänster som vi behöver måste den vara 
varierad, motståndskraftig mot förändringar och finnas 
i funktionella, geografiska nätverk. De stora regionala 
grönområdena är värdefulla för hela Skåne och kommer  
att få en allt större betydelse i takt med att Skånes 
befolkning ökar.

Den regionala blågröna infrastrukturen sträcker sig 
över administrativa gränser. Det är därför viktigt att se 
till helheten och planera sektorsövergripande. En bred 
samverkan mellan Skånes aktörer är nödvändig för en 
positiv utveckling av Skånes blågröna infrastruktur.

Planeringsprinciper

• Skydda, utveckla och bind samman regionala grönområden med höga naturvärden. Säkerställ att  
det långsiktigt finns blågrön infrastruktur av tillräcklig kvantitet och kvalitet. Verka för att skapa ett  
finmaskigare nät av blågröna stråk. Det finns potential att förbättra de befintliga stråken och utveckla 
nya där det saknas. 

• Planera ny infrastruktur och bebyggelse så att dessa inte blir barriärer för rekreativa och ekologiska 
samband. Verka för att minska barriäreffekter från befintliga vägar och järnvägar. De stora ströv- och 
vandringsområdena bör så långt möjligt utgöras av tysta områden och skyddas från buller. 

• Utveckla mellankommunal och mellanregional samverkan samt involvera markägare och andra brukare 
i frågor som rör planering av blågrön infrastruktur. Det finns ett stort värde i att utveckla delregionala 
underlag för blågrön infrastruktur och samarbetet mellan kommunerna och Region Skåne. 
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Biologisk mångfald
Skåne är den artrikaste regionen i landet men har också 
flest hotade arter. Den biologiska mångfalden påverkas 
starkt av hur mark och vatten planeras och används. 
Arter har under senare år trängts undan av bland annat 
exploatering och ett produktionsinriktat jord- och 
skogsbruk. De nationella miljömålen, Ett rikt odlingsland-
skap och Ett rikt växt- och djurliv har i Skåne en negativ 
utveckling. Det behövs aktiva insatser för  att bibehålla,  
skydda och utveckla den biologiska mång falden. 
Klimatförändringarna innebär ett stort hot för Skånes 
biologiska mångfald och ökar bland annat risken för att 
främmande växt- och djurarter ska sprida sig. 

I Skåne ska det finnas en mångfald av ekosystem med 
god anpassningsförmåga och motståndskraft mot 
förändringar som också tar hänsyn till egenvärdet hos 
olika arter. Många små förändringar kan sammantaget 
leda till en stor påverkan. Genom att se helheten, planera 
sektorsövergripande och samplanera bebyggelse, trafik 

och grönstruktur kan negativa konsekvenser undvikas. 

Skyddad natur i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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Planeringsprinciper

• Skydda och utveckla områden med särskilt höga naturvärden. Kommunernas grönstrukturprogram  
och naturvårdsprogram är bra verktyg för arbetet med biologisk mångfald i fysisk planering. Regionplanen 
ska synliggöra regionala sammanhang som ett underlag för kommunernas planering och miljöarbete.

• Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem, både kvantitativt och kvalitativt, i landskapet  
och i bebyggd miljö. 
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Regionala leder för vandring och cykling 
Skåne har främst genom Skåneleden ett stort och regionalt 
sammanhållet system av vandringsleder. Lederna går att 
nå med kollektivtrafik och flera dels träckor passar för 
dagsturer. Längs Skånes kuster finns tre nationella leder 
för cykling: Kattegattleden, Sydkustleden och Sydost-
leden. Genom service kring lederna bidrar de till ett 
starkare lokalt näringsliv och en levande lands bygd.  
En fortsatt utveckling av leder bidrar till att stärka 
Skåne som turistdestination och till ett aktivt, rörligt 
friluftsliv. Arbete med leder kan också kopplas till andra 
aktiviteter som paddling. Region Skåne är ledhuvudman 
för Skåneleden, Sydkustleden och Sydostleden. Region 
Halland är huvudman för Kattegattleden med Region 
Skåne som deltagande part.

Planeringsprinciper

• Synliggör och ta hänsyn till de nationella 
och regionala lederna för cykling och vand-
ring i den kommunala fysiska planeringen. 
När en led pekats ut och fastställts är det 
viktigt att den tas med i relevanta planer och 
strategier för att få genomslag. 

• Förbättra nåbarheten till Skånes natur för att 
gynna friluftsliv och turism. Stärk cykelstråken 
och kopplingarna mellan befintlig kollektiv-
trafik och målpunkter i naturen. Utveckla 
Skåneleden med fler sträckningar som binder 
ihop tätorterna med befintligt ledsystem. 

Nationella och regionala leder för cykling och vandring i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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Landskap, jordbruk och skogsbruk
Skåne har mycket värdefull oexploaterad mark, både 
bestående av högvärdig åkermark och fina natur-
områden. Det finns en stor variation av naturtyper 
och landskapstyper med betydande värden för Skånes 
identitet och attraktionskraft, turism, besöksnäring 
och näringsliv. Olika delar av Skåne har olika natur-
geografiska förutsättningar och behöver utvecklas efter 
sina förutsättningar.

Det är en ojämn tillgång på allemansrättslig mark  
i Skåne. Tillgången är sämre i de delar av Skåne där 
befolkningen är störst och ökar mest, medan det i 
skogs bygden finns stora områden med allemansrättsligt 
tillgänglig mark med betydande värden för rekreation 
och besöksnäring. Kartan nedan visar både tillgängliga 
grönområden i tätorterna och naturområden utanför 
tätorterna som är tillgängliga genom allemansrätten.

Andel allmänt tillgängliga grönområden i Skånes kommuner, inom och utanför tätorterna. Öppna kartan som PDF här.
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Skånes jordbruksmark är viktig för livsmedels-
försörjningen, både regionalt och nationellt, och har 
en stor exportpotential. En stark inhemsk livs medels-
produktion ökar självförsörjningsgraden och minskar 
sårbarheten vid krislägen. Skånes yta är till 38 procent 
täckt av skog, vilket gör skogen till en betydande resurs 
såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt. Skåne 
har landets högsta produktion i skogen, en mycket 
rik biologisk mångfald, knuten till både barrskog och 

lövskog, liksom en variationsrik skog med mycket höga 
rekreationsvärden. Klimatförändringarna innebär ökad 
risk för skador på jord- och skogsbruk. Ökat upptag av 
koldioxid i skog och mark är en strategi för att minska 
Skånes nettoutsläpp av växthusgaser.

Att hushålla med Skånes jordbruks- och skogsmark är 
en förutsättning för en hållbar markanvändning.  

Planeringsprinciper

• Hushålla med Skånes värdefulla jordbruksmark och utveckla samtidigt odlingslandskapets kvaliteter 
för biologisk mångfald, rekreation, vattenfördröjning och infiltration. Det är särskilt viktigt i delar med 
sämre tillgång till allmänt tillgängliga grönområden.

• Utveckla Skånes skogar i samverkan mellan olika aktörer. Ta hänsyn till miljö, produktion, rekreation 
och innovation. 

• Planera med hänsyn till Skånes kulturlandskap och landskapskaraktärer. Beakta den regionala identiteten 
som de blågröna strukturerna bidrar till. Om det skånska landskapet blir alltför homogent riskerar det 
att tappa den särart som bidrar till attraktivitet, bosättning, företagsetablering och turism.

Jordbruksmark i Skåne. Klassificeringen gjordes 1974 i f.d. Kristianstads län respektive 
Malmöhus län. Av kartan framgår att den mest produktiva jordbruksmarken är koncentrerad 
till västra och södra Skåne.

Öppna kartan som PDF här.

538

https://geodata.skane.se/regutv/regionplan/2022/samrad/kartor/rp2022-samrad-klassning-av-jordbruksmark-i-skane.pdf


TEMATISKA FÖRDJUPNINGAR  |  Blågrön infrastruktur

78

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Vatten i landskapet 
Framtidsprognoser visar entydigt att kvantiteten av 
både yt- och grundvatten kommer att minska i Skåne 
om inte aktiva åtgärder genomförs. Vatten av tillräcklig 
kvantitet och kvalitet är en förutsättning för att kunna 
bibehålla en god folkhälsa, livskraftigt jordbruk, hållbar 
tillväxt i näringslivet samt en biologiskt rik blågrön 
infrastruktur för rekreation och turism. Att öka markens 
vattenhållande förmåga bidrar till att minska effekterna 
av klimatförändringarna samt fördröjer och renar vattnet 
innan det når dricksvattentäkterna och havet. Skåne ska 
kraftsamla för att skapa en säker och hållbar dricks-
vatten försörjning samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och vattendrag.

Kommunerna har ett stort ansvar att genom sin 
planering ge vattnet mer utrymme i landskapet och i 
tätorterna. Vattnet sträcker sig över administrativa grän-
ser och det behövs en bredare samverkan i beslut som 
berör planering av gemensamt vatten inom avrinnings-
områdena. Målen för kommunernas vattenåtgärder 
behöver vara ambitiösa på både kort och lång sikt för 
att Skåne inte ska hamna i en krissituation med vatten-
brist eller få otjänligt dricks- eller badvatten. 

Planeringsprinciper

• Planera utifrån avrinningsområden. Samordna planeringen i mellankommunala och mellanregionala 
strategier. Aktörerna inom varje avrinningsområde bör ta fram gemensamma strategier. Region Skåne 
behöver utveckla sin roll och vara ett stöd i mellan kommunala frågor avseende vatten. 

• Planera för att öka vattnets utrymme i landskapet och markens vattenhållande förmåga. Kommunerna 
ska tillsammans med andra aktörer verka för att öka kunskapen om Skånes vattentillgångar för att  
säkra dricksvattenförsörjningen. 
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Avrinningsområden i Skåne och angränsande regioner. Öppna kartan som PDF här.
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Havet och kusten
Många intressen och värden ska samsas i havet och 
längs Skånes kuster såsom sjöfart, yrkesfiske, energi- 
utvinning, naturvård, rekreation, friluftsliv och turism. 
Den oexploaterade kusten och dess värden är en gemen-
sam resurs för hela Skåne. Havet är starkt påverkat av 
övergödning, invasiva arter och föroreningar. Klimatför-
ändringarna med stigande havsnivåer påverkar Skånes 
kustnära natur och bebyggelse negativt med ökad 
erosion och översvämningsrisk. Den långsiktiga målsätt-
ningen är ett hav och kust i balans med ekosystem som 
förser atmosfären med syre, ger husrum till många arter, 
reglerar väder och klimat samt höjer vår livskvalitet. 
Fungerande ekosystem och en god miljö är en förut-
sättning för de marina och maritima näringarna. 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har lämnat över 
förslag till statliga havsplaner för Sverige till regeringen 
som fattar beslut senast 2021. Det finns många kopp-
lingar mellan den statliga havsplaneringen och kom-
munala och regionala frågor. Kustkommunerna har 
en nyckelroll i havsplaneringen. HaV har identifierat 
Öresund som ett fördjupningsområde inom Östersjöns 
planområde, då området utnyttjas intensivt samt har 
naturmiljöer som är värdefulla att bevara. Länsstyrelsen 
i Skåne har i uppdrag att utreda hur behovet av ett 
marint skydd kan tillgodoses.

Erosionsförhållanden längs Skånes kust. Öppna kartan som PDF här.
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Gränser för havsplaneringsområden i Skåne.

Gränser för havsplaneringsområden i Skåne. Källa: Havs- och vattenmyndigheten.

Öppna kartan som PDF här.
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Planeringsprinciper

• Använd havsplaneringen som verktyg för att skydda värdefulla områden och den biologiska mångfalden 
i havet och skapa samtidigt förutsättningar för en fortsatt produktion av havets ekosystemtjänster. 
Region Skåne behöver utveckla sin roll avseende havs- och kustplanering. Samordna havsplaneringen 
med mellankommunala och mellanregionala strategier utifrån avrinningsområdena. 

• Värna den oexploaterade kusten och dess värden för naturvård, rekreation, friluftsliv, besöksnäring och 
identitet som en gemensam resurs för hela Skåne. Det är också viktigt för att ge utrymme för kustnära 
våtmarker och strandängar som kan översvämmas och mildra erosion.
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Teknisk infrastruktur
Den tekniska infrastrukturen tillgodoser samhällets 
behov av el, värme, kyla, energigas, dricksvatten och 
digital uppkoppling samt säkerställer hantering av 
dagvatten, avloppsvatten och avfall. Hållbar, resilient, 
robust och säker teknisk infrastruktur kräver framsynt 
planering och god samverkan mellan flertalet samhälls- 
aktörer inom och utanför Skåne. Skånes invånare och 
företag måste kunna lita på att den tekniska infrastruk-
turen levererar med tillräcklighet och tillförlitlighet. 
Därtill ska försörjning av el, värme, kyla och energigaser 
ske med låga utsläpp av växthusgaser och luftförore-
ningar som påverkar klimat, miljö och människors 
hälsa. Dricksvatten ska vara rent och med säker tillgång. 
Dagvatten, avloppsvatten och avfall ska hanteras med 
låg påverkan på miljö, egendom och människors hälsa. 
Digital uppkoppling ska ske med omsorg om hälsa och 

integritet. Alla system måste ta höjd för klimatföränd-
ringar, extremväder och risker för olyckor och intrång.

En stor del av dagens tekniska infrastruktur är ålder-
stigen och behöver förnyas innan 2040. Andra delar 
måste utvecklas med nya lösningar för att möta och 
stödja samhällets utveckling. Därigenom säkerställs 
att alla får lika tillgång till teknisk infrastruktur av god 
kvalitet. En generell digital omställning är viktig såväl 
för individen som för det skånska näringslivet. 
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Energiförsörjning
Utbyggnad av elnät tar lång tid, särskilt på stamnäts- 
och regionnätsnivå. Det är komplicerade processer med 
flera inblandade parter och det behövs dessutom tillgång 
till mark för ledningar och tekniska anläggningar. Det 
är också väsentligt att ta hänsyn till kraftöverföringen i 

det svenska stamnätet och från utlandet. Skåne har ett 
stort behov av mer fossilfri elproduktion som bland 
annat behövs för att minska elpriset i södra elområdet 
såväl som risken för kapacitetsbrist i elnäten. Skåne har 
potential att producera mer biogas och förnybar gas. 

Transmissionsnät för el i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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Planeringsprinciper

• Främja utvecklingen av elnäten på alla nivåer. Det är viktigt att kommunerna tidigt i den fysiska  
planeringen samverkar med lokalnätsägare och energibolag när nya bostadsområden och företags- 
etableringar planeras. 

• Främja utbyggnaden av fossilfri energiproduktion. Det kommer att behövas mer vindkraft på land 
och till havs i framtiden. Det finns också stor potential i Skåne att utveckla värme från djupgeotermi. 
Utvecklingen av förnybar gas och biogas behöver främjas. Möjlig heterna är goda i Skåne, men det  
krävs bland annat att logistiken för distribution av förnybar gas till användare är god. 

Anläggningar för elproduktion i Skåne. Öppna kartan som PDF här.
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Digital infrastruktur
I Skåne finns det utmaningar avseende utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur, framför allt på landsbygden. 
Samtidigt är det viktigt att det inte skapas digitala klyf-
tor mellan stad och landsbygd. Det ska finnas förutsätt-
ningar för att kunna bo och vara verksam även utanför 
Skånes urbana miljöer. En fullt utbyggd digital infra-
struktur är en förutsättning för att digitalisera hälso- och 
sjukvården och öka samhällets förmåga att erbjuda alla 
invånare vård på samma villkor. Den digitala infra-
strukturen kan även bidra till ett minskat resande vilket 
också gör den till en klimatsmart och hållbar lösning.  

I takt med att den digitala infra strukturen blir bärare av 
allt fler samhällskritiska funktioner ökar också behovet av 
att trygga såväl robusthet som säkerhet. Infrastrukturen 
måste vara tillförlitlig och ha hög säkerhet för överföring 
av känslig information. Ur ett samhällsplanerings-
perspektiv är det av högsta vikt att hänsyn tas till den 
digitala infra strukturen tidigt i planeringen. 

Tillgång till bredband för hushåll i Skånes kommuner. Öppna kartan som PDF här.
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Planeringsprinciper

• Främja utbyggnad av digital infrastruktur på lands bygden. Det finns utmaningar som handlar om avstånd 
till stamnät med ökad produktionskostnad som följd samt begränsad tillgång till potentiella aktörer. 

• Planera för ökad digital robusthet och säkerhet för att säkra samhällskritiska funktioner.  
Det är viktigt att den infrastruktur som förläggs följer anvisningarna framtagna av 
samverkansorganisationen Robustfiber.se. 

• Ta fram en handlingsplan för bredbandsutbyggnaden i Skåne. Arbetet har påbörjats inom Region- 
samverkan Sydsverige. En kartläggning av nuläget i södra Sverige har initierats och på sikt ska en plan 
för fortsatt bred bands utbyggnad tas fram. Planen kommer att bygga på samverkan med södra Sveriges  
alla nätägare.

Tillgång till bredband för arbetsställen i Skånes kommuner. Öppna kartan som PDF här.
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Dricksvattenförsörjning
Klimatförändringarna har tillsammans med de senaste 
årens vattenbrist satt fokus på vattentillgången för både 
hushåll och näringsliv. Skånes sötvattenresurs är redan 
idag begränsad, särskilt under de varmare månaderna, 
och behöver hanteras därefter. En långsiktigt hållbar 
vattenförsörjning är en förutsättning för en resilient 
samhällsutveckling, jordbrukets produktionsförmåga 
och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Många skånska 

företag upplever redan idag att tillgången på vatten 
sätter begränsningar för deras produktion och utveck-
lingsmöjligheter. Myndigheternas ansvar för drickvat-
tenfrågan delas mellan Havs- och vattenmyndigheten, 
Boverket, Länsstyrelserna, Livsmedelsverket, Social- 
styrelsen och Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap.  

Planeringsprinciper

• Aktörerna i Skåne behöver planera för att säkra hela logistikkedjan från dricksvattentäkterna tills vattnet 
når vattenanvändarna. Ett effektivare nyttjande och en cirkulär hantering av Skånes dricksvattenresurs 
förutsätter ett ändrat samhällsbeteende och en ökad samverkan mellan kommuner, regioner samt med 
myndigheter och andra intressenter. 
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Genomförande av  
regionplanen
Region Skåne ska leda och samordna arbetet med att 
genomföra och följa upp den regionala fysiska plane-
ringen i Skåne. 

Den regionala utvecklingsstrategin anger att visionen 
om Det öppna Skåne 2030 förverkligas genom att 
utvecklings aktörerna i Skåne samverkar. Alla aktörer 
har ett ansvar och en möjlighet att bidra till att möta 
samhällsutmaningar och nå visionsmålen tillsammans. 
Regionplan för Skåne är ett område där Region Skåne 
tydligt samordnar inriktning och genomförandet. Det är 
genom områdesstrategierna – varav Regionplan för Skåne 
är en – som den regionala utvecklingsstrategin genomförs. 

Regionplanen genomförs dels genom olika former av 
dialog och samverkan och dels genom lagstiftade upp-
drag. Region Skåne för dialog med relevanta aktörer 
på många olika sätt och dessa redovisas här i den 
ut sträckning de är relevanta för genomförandet av 
regionplanen. Genomförandeprocessen kommer också 
att utvärderas och justeras löpande i uppföljningen av 
regionplanen.

Remissinstans för kommunala 
översiktsplaner (reglerat förfarande 
i Plan- och bygglag 2010:900) 
Region Skåne är formell remissinstans och yttrar sig 
över kommunernas översiktsplaner och riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Region Skåne lämnar även yttran-
den över väg- och järnvägsplaner. Den kommunala 
översiktsplaneringen ska ha en tydlig strategisk funktion 
och en koppling till nationella och regionala strategier, 
planer och program. Det är i den kommunala plane-
ringen, främst i översiktsplanerna, som regionplanen 
kan konkretiseras och tas vidare i frågor som omfattar 
användningen av mark och vatten. 

Ansvarig och tidplan: Region Skåne, löpande arbete 
utifrån remiss av kommunala översiktsplaner och årlig 
uppföljning till regionala utvecklingsnämnden.

Strategisk miljöbedömning och 
uppföljning (reglerat förfarande 
i Miljöbalk 1998:808) 
Den strategiska miljöbedömningen, Konsekvensbedöm-
ning av Regionplan för Skåne 2022-2040, anger hur 

uppföljning av den betydande miljöpåverkan ska göras. 

Ansvarig och tidplan: Region Skåne, löpande under 
planperioden. 

Regionplanerådet
Till arbetet med regionplanen och regional fysisk 
planering har knutits ett regionplaneråd bestående av 
politiker från kommunerna och den regionala utveck-
lingsnämnden. Rådet fortsätter att ge inspel till region-
planearbetet genom tre årliga sammanträden. 

Ansvarig och tidplan: Region Skåne och Region- 
planerådet ansvarar. Tre årliga sammanträden som 
sammankallas och leds av regionala utvecklings- 
nämndens ordförande.

Genomföra aktiviteter och 
projekt i samverkan för fortsatt 
kunskapsfördjupning 
Arbetssättet att löpande identifiera gemensamma  
utmaningar för Skåne tillsammans med de skånska 
kommunerna samt att genomföra analyser, rapporter 
och projekt för Skånes utveckling fortsätter i arbetet 
med att genomföra och följa upp regionplanen. 

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar men 
genomför i samverkan med Skånes kommuner och 
andra relevanta aktörer. Arbetet sker löpande. 

Planeringssamverkan
Planeringssamverkan är Region Skånes återkommande 
arena för aktuella frågor om den regionala utvecklingen 
med fokus på infrastruktur och kollektivtrafik. Planerings-
amverkan riktar sig till tjänstemän i Skånes kommuner 
och statliga myndigheter som arbetar inom kollektiv-
trafik, infrastruktur och fysisk planering. 

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar för 
genomförandet och planering i samarbete med Trafik- 
verket. Planeringssamverkan genomförs 1-2 gånger  
per år. 
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Strukturerad dialog med kommunala 
politiker och tjänstemän 
Dialogen med de skånska kommunerna planeras med 
särskilt fokus på ansvariga politiker och tjänstepersoner 
inom samhällsbyggnad och fysisk planering. Dialog sker 
såväl genom Region Skåne som i samverkan med andra 
aktörer. 

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar och 
dialog genomförs inom ramen för etablerade samarbeten  
där så är relevant. Dialogen genomförs två till fyra 
gånger årligen. Nyhetsbrev med aktuell information 
skickas till målgrupperna löpande. 

Skånepanelen
I samband med regionplanens samrådsförfarande ska 
en undersökning göras bland invånarna i Skåne genom 
Region Skånes medborgarpanel, Skånepanelen. Fokus 
är regionplanens genomförande med särskild relevans 
för skåningarna.

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar. 
Genomförs en gång vart fjärde år.

Seminarieserien hållbar stadsutveckling 
Seminarieserien genomförs årligen för att skapa en 
mötesplats för det offentliga, akademin och privat 
sektor kring aktuella stadsutvecklingsfrågor. Seminarierna 
bygger på tanken att sprida goda exempel på stads-
utveckling i framkant, visa innovativa exempel, inspirera 
till att tänka nytt och våga vara proaktiva samt lyfta 
aktuella utmaningar som är av vikt för Skånes fysiska 
planering och regionplanens genomförande.

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar, men 
arbetet genomförs alltid i samverkan med andra aktörer 
särskilt inom byggsektorn. Fyra till sex seminarier 
genomförs per år och utvärderas löpande.

Skånes arkitekturpris
Skånes arkitekturpris delas ut årligen i samarbete med 
Sveriges Arkitekter Skåne. När Region Skåne, genom 
regionplan och strategi för gestaltad livsmiljö, tar ett 
samlat grepp för att stärka mångfalden av goda livs-
miljöer är Skånes arkitekturpris ett sätt att lyfta goda 
exempel och uppmuntra och engagera samhällsbyggare 
i Skåne. Priset är prestigefullt och hörsammas även 
nationellt och i vissa fall internationellt.

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar, men 
arbetet genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter 
Skåne. Priset delas ut årligen.
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Uppföljning av regionplanen

Aktualisering av regionplan
Regionplanens aktualitet ska prövas en gång varje 
mandat period. Då sammanställs lärdomar och analyser 
som gjorts av nuläget i Skåne gällande fysisk planering, 
för att inarbetas i ny version eller aktualisering av region-
plan. Detta innebär två parallella processer; en för att 
genomföra aktiviteter och projekt i samverkan för att  

nå målen i Det öppna Skåne 2030 kopplade till fysisk 
planering och en med dialoger för utvärdering och 
uppföljning av befintlig plan.  

Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar.  
Årligen i återrapport till regionala utvecklingsnämnden, 
med särskilt fokus vart fjärde år.

OMRÅDESSTRATEGIER

HANDLINGS-
PLANER OCH 

PROGRAM 

VISION:
Det öppna Skåne 

2030

Behov:
Framtida 
strategier

Strategier 
för det fler-

kärniga Skåne/ 
Regionplan

Strategi för framti-
dens hälsosystem Kulturplan

Innovation 
för hållbar 

tillväxt 

Strategi för 
ett hållbart 
transport-

system

Strategi 
för lång-

siktigt hållbar kom-
petens-

försörjning 

Strategi 
för social 
hållbarhet

Åtgärder 
för de 

skånska 
miljömålen
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Uppföljning av Det öppna Skåne 2030  
– Hur har det gått i Skåne?
Visionsmålen i Det öppna Skåne 2030 pekar ut riktningen 
för Skånes utveckling. Fysisk planering är en del av 
utvecklingen och regionplanen är det fysiska uttrycket 
av den regionala utvecklingsstrategin. Uppföljningen 
av utvecklingsstrategins mål kan därför i flera fall även 
hänföras till regionplanen. Följande mål berör särskilt 
regionplanens årliga uppföljning:

Visionsmål 1:  
Skåne ska erbjuda framtidstro  
och livskvalitet

• Skapa en attraktiv närmiljö med tillgänglig rekreation

Visionsmål 3:  
Skåne ska stärka mångfalden  
av goda livsmiljöer

• Dra nytta av Skånes flerkärniga ortsstruktur

• Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

• Skapa attraktiva platser med människan i centrum

• Samverka för en utvecklad bostadsmarknad

• Planera i samverkan för en hållbar mark- och vatte-
nanvändning

Visionsmål 4:  
Skåne ska ha en god miljö och  
en hållbar resursanvändning  
• Verka för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne

• Skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem 
på land

• Kraftsamla för levande ekosystem i hav, sjöar och 
vattendrag samt en hållbar vattenförsörjning

• Verka för en frisk luft och giftfri miljö

Visionsmål 6:  
Skåne ska vara globalt attraktivt

• Stärka den internationella tillgängligheten

 
Ansvarig och tidplan: Region Skåne ansvarar.  
Årligen i samband med uppföljning av Det öppna Skåne 
2030 – Hur har det gått i Skåne?
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Konsekvensbedömningen av Regionplan för Skåne 
2022-2040 innehåller en beskrivning av processen för 
framtagandet av planen samt en redogörelse för dess 
konsekvenser. 

Konsekvensbedömningen utgör ett brett och komplet-
terande underlag till regionplanen. Den redogör inte för 
planförslagets fördelar och kvaliteter som plan och tar 
inte heller ställning till den breda samhällsutvecklingen 
som planförslaget syftar till att hantera. Det är enbart 
konsekvenser utifrån ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet som beskrivs.

Konsekvensbedömningen är en integrerad del i plan-
processen och bidrar till denna genom att inte enbart 
bli en efterhandsbedömning av det färdiga plan-
dokumentet. Arbetet har därför påbörjats samtidigt 
med starten av planprocessen och bedrivs parallellt 
med denna för att löpande utvärdera konsekvenserna 

av regionplanen. Inspel till planförslaget har gjorts vid 
ett flertal tillfällen och kommer att ske löpande under 
plan processen. Konsekvensbedömningen är alltså under 
framtagande under hela planprocessen.

Som en tolkning av lagen (PBL 7 kap 3§) har Region 
Skåne valt att behandla och redovisa riksintressen i 
denna konsekvensbedömning gentemot planförslagets  
planeringsprinciper i Konsekvenser på planförslagets 
tematiska fördjupningar. Även konsekvenser för allmänna 
intressen bedöms gentemot planförslagets planerings- 
principer i Konsekvenser på planförslagets tematiska för-
djupningar som sociala, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser.

Regionplan för Skåne 2022–2040  
Konsekvensbedömning

 
Öppna som PDF här.
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Du kan även läsa regionplanen här:

Regionplan för Skåne 2022–2040
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Regionala 

utvecklingsnämnden 

  

 

1 (4) 

Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 

 

Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne utifrån ett nytt uppdrag 

i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Tillsammans med Skånes kommuner och andra aktörer har ett 

antal dialogmöten och träffar genomförts för att arbeta fram förslaget till regionplan och arbetssätt. 

Förslaget bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk 

planering sedan 2005.  

Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk planering. 

Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering kan 

vidareutvecklas i Skåne. Med denna samrådsperiod önskar Region Skåne att alla berörda aktörer 

inkommer med synpunkter gällande både innehåll och arbetssätt, för att gemensamt skapa bästa möjliga 

utveckling för ett sömlöst Skåne för skåningarna.  

Samrådsförslaget presenteras digitalt i verktyget StoryMaps via följande länk: 

http://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=84ac9b4bad2a496b9ec4130fd41b2f51.  

 

Använd gärna Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari som webbläsare, vid behov kopiera in länken 

till någon av dessa. Det går även att ladda ner som PDF från StoryMaps och från hemsidan.   

Region Skåne önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess 

uppfyller det behov och syfte som planen avser: 

Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna 

vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst 

Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin Det 

öppna Skåne 2030. 

Vi tar gärna emot era synpunkter kring följande frågeställningar: 

 Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i Skåne. Inklusive beskrivningen av 

ortsstruktur och tillväxtmotorer, regionala- och lokala kärnor, med särskilt fokus på roller och 

viktiga utvecklingsfrågor.  

 Relevansen av planeringsstrategier och planeringsprinciper för Skånes hållbara utveckling samt 

hur de kan utvecklas för att bättre utgöra ett stöd till kommunerna. 

 Kartornas detaljeringsgrad och regionala eller mellankommunala relevans. Behov av ytterligare 

kartor eller förslag till hur befintliga kan utvecklas för att utgöra ett stöd. 

 Trender, utmaningar och omvärld, med särskilt fokus på hur väl beskrivningar fångar in den egna 

kommunens delregionala sammanhang, förutsättningar och utmaningar. Behov av utveckling för 

att bättre fånga in varierande förutsättningar inom olika delar av Skåne. 

 Viktiga frågor att arbeta vidare med, antingen inom Regionplan för Skåne 2022-2040 eller inom 

det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk planering i Skåne. 
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Samrådsperioden gäller från 2020-12-01 till 2021-04-30. 

Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom att skicka e-post till region@skane.se.  

Du kan också lämna synpunkter skriftligen till Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Ange alltid 

diarienummer 2019-RU000065 som referens. 

För mer information och kontaktuppgifter gällande förslaget: www.skane.se/regionplan 
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Sändlista 

 

Akademiska hus AB 

Bjuvs kommun 

Blekinge tekniska högskola 

Bornholms Regionkommune 

Boverket 

Bromölla kommun 

Burlövs kommun 

Business Region Skåne 

Byggföretagen 

Båstads kommun 

Centerpartiet i Skåne 

Copenhagen Malmö Port 

Delmos 

Dragør Kommune  

Energimyndigheten 

E.ON  

Eslövs kommun 

Familjen Helsingborg 

Fastighetsägarna syd 

Finansdepartementet 

Folkhälsomyndigheten 

Fredenborg Kommune 

Företagarna Region Syd 

Försvarsmakten  

Gentofte Kommune 

Greater Copenhagen 

Greve Kommune 

Gribskov Kommune 

Halmstad kommun 

Havs- och vattenmyndigheten  

Helsingborgs hamn 

Helsingborgs stad 

Helsingörs kommun 

Hvidovre Kommune 

Hyresgästföreningen 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne  

Hässleholms kommun 

Höganäs kommun 

Högskolan i Halmstad 

Högskolan Kristianstad 

Hörby kommun 

Höörs kommun 

Hørsholm Kommune 

Ideon Science Park 

Innovation Skåne 

Innovationscenter för landsbygden 

IUC Syd 

Jernhusen 

Jordbruksverket 

Jämställdhetsmyndigheten 

K2 

Klippans kommun 

Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne 

Krinova 

Kristdemokraterna i Skåne 

Kristianstads kommun 

Kristianstad Österlen Airport 

Kulturnämnden, Region Skåne 

Kustbevakningen 

Kävlinge kommun 

Køge Kommune 

Københavns Kommune 

Laholms kommun 

Landskrona hamn 

Landskrona stad 

Lantmäteriet 

Leader i Skåne 

Liberalerna i Skåne 

Linnéuniversitetet 

Lomma kommun 

LRF i Skåne 

Lunds kommun 

Lunds universitet 

Lyngby-Tårbæk Kommune 

Länsstyrelsen i Skåne 

Malmö Airport 

MalmöLundregionen 

Malmö stad 

Malmö universitet 

Markaryds kommun 

Medeon  

Migrationsverket 

Miljöpartiet i Skåne 

Moderaterna i Skåne 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Naturskyddsföreningen i Skåne 

Naturvårdsverket  

Olofströms kommun 

Osby kommun 

Patientnämnden, Region Skåne  

Personalnämnden, Region Skåne  

Perstorps kommun 

Polismyndigheten region Syd 

Post- och telestyrelsen 

Primärvårdsnämnden, Region Skåne  

PRO 

Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden 

Region Blekinge 

Region Dalarna 

Region Gotland 
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Region Gävleborg 

Region Halland 

Region Hovedstaden 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Jönköpings län 

Region Kalmar län 

Region Kronoberg 

Region Norrbotten 

Region Sjælland 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Sörmland 

Region Uppsala 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

Region Västernorrland 

Region Västmanland 

Region Örebro län 

Region Östergötland 

Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne  

Regionsamverkan Sydsverige 

Riksantikvarieämbetet 

Rudersdal Kommune 

Servicenämnden, Region Skåne  

Simrishamns kommun 

Sjukhusstyrelse Helsingborg  

Sjukhusstyrelse Hässleholm 

Sjukhusstyrelse Kristianstad 

Sjukhusstyrelse Landskrona 

Sjukhusstyrelse Sus 

Sjukhusstyrelse Trelleborg 

Sjukhusstyrelse Ystad 

Sjukhusstyrelse Ängelholm 

Sjöbo kommun 

Sjöfartsverket 

Skatteverket 

Skogsstyrelsen 

Skolverket 

Skurups kommun 

Skåne-Blekinge jordägarförbund 

Skåne Nordost 

Skånes idrottsförbund 

Skånes kommuner 

SMHI 

Socialdemokraterna 

Solrød Kommune 

Staffanstorps kommun 

Stevns Kommune 

STF 

Stiftelsen Skånska landskap 

Svalövs kommun 

Svedala kommun 

Svenska kraftnät 

Svenska stadsnätsföreningen 

Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF 

Svenskt Näringsliv i Skåne 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sverigedemokraterna i Skåne 

Sveriges geologiska institut 

Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges kommuner och regioner 

Sveriges åkeriföretag 

Sydvatten AB 

Sydsvenska Handelskammaren  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté 

Sysav  

Södra skogsägarna 

Sölvesborgs kommun 

Tillväxtanalys 

Tillväxtverket 

Tomelilla kommun 

Tårnby Kommune 

Tourism in Skåne 

Trafikanalys 

Trafikverket 

Trafikverket  

Transportstyrelsen 

Trelleborgs hamn 

Trelleborgs kommun 

Tullverket 

VA SYD 

Vellinge kommun 

Vinnova 

World Maritime University 

Vänsterpartiet Skåne 

Västra Götalandsregionen 

Ystad hamn 

Ystads kommun 

Åstorps kommun 

Älmhults kommun 

Ängelholm Helsingborg Airport 

Ängelholms kommun 

Öresundsinstitutet 

Örkelljunga kommun 

Östra Göinge kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
§ 41 

 

Justerares signatur  

 
 

Information om hantering av remiss "Regionsplan Skåne" 

SÖSK beslutar 
SÖSK beslutar att ta fram ett gemensamt yttrande kring remiss om Regionsplan Skåne. 
 
SÖSK beslutar att framföra önskemål om att även oppositionsråd/oppositionsföreträdare i 
SÖSK ska delta vid Regionens hörn-dialogmöte. 

Sammanfattning av ärendet 
Regionplan regleras i plan- och bygglagen. Stockholm och Skåne ska ta fram regionplan som 
är vägledande för kommunernas planering i frågor där samsyn är angeläget. 
 
Digital plan – motsvarande digitala översiktsplaner. Utvecklingsinriktning som utgår från det 
flerkärniga Skåne: 
 

 ”Utvecklingsinriktningen tar utgångspunkt i regionplanens målbild samt i de 
utmaningar som Region  Skåne identifierat som särskilt viktiga för den fysiska 
planeringen i Skåne att bemöta. Den består av  sex övergripande 
planeringsstrategier samt en strukturkarta som tillsammans utgör planens 
 övergripande strategiska riktning. Dessa konkretiseras i planens tematiska 
fördjupningar i form av  planeringsprinciper samt i den regionala mark- och 
vattenanvändningskartan.  
 
 Utvecklingsinriktningen pekar ut en tydlig regional riktning och verkar för 
avvägningar som skapar  hållbara fysiska strukturer som långsiktigt gynnar Skåne 
som helhet.” 

 
Regionala utvecklingsnämnden beslutade om samrådsremiss i november 2020. Alla Skånes 
kommuner har fått den på remiss och remisstid 1 december 2020 till 30 april 2021. 
 
Målsättning är ett SÖSK-gemensamt och samtliga kommuner behöver behandla yttrande i 
april 2021. En gemensam tidsplan och process för att ta fram ett gemensamt yttrande. 
Tidsplan och process för gemensamt yttrande. 
  

Ystads kommun

2020.91
2020-12-18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
  

Sammanträdesdatum 
2020-12-15 

  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté 
§ 41 

 

Justerares signatur  

 

Tidplan för gemensamt yttrande 
 Information om remissen och processen i SÖSK-kommittén 15 december 2020 
 Information om remissen i respektive KS i december 2020 
 SÖSK kommundirektörgrupp 22 januari 2021 
 Regionen bokat dialogmöte med tjänstepersoner i varje kommun i vecka 7 
 Regionens hörn-dialogmöte med politiker, ledning av Anna Jähnke, datum inte klart 
 SÖSK-kommittén enas om yttrande – möte tisdagen 9 mars 2021 
 KSAU och KS hantering av yttrande – ett formellt beslut för respektive kommun  

Föredragande 
Samhällsbyggnadschefen i Ystads kommun Sofia Öreberg. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Cecilia Olsson Carlsson (S) Sjöbo föreslår att till Regionens hörn-dialogmöte med politiken 
även ska oppositionsråd/oppositionsföreträdare i SÖSK bjudas med. 
 
 
 
Beslut skickas till: 
SÖSK
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 41 Dnr KS 2021/27

Dialogärende - Trafikverkets utpekande av 
riksintressen för kommunikationer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson föredrar Trafikverkets förslag att ta bort 
väg 11, väg 13, Österlenbanan och Simrishamnsbanan som riksintresse och 
vad det innebär om en väg eller järnväg inte längre är riksintressen.

Beslut om remissvar kommer att tas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 
24 mars och kommunstyrelsen den 14 april 2021. Tomelilla kommun har fått 
förlängd remisstid till den 14 april. 

Yttrande tas fram gemensamt av SÖSK-kommunerna, men det är osäkert 
om kommunerna kan komma överens om ett helt gemensamt yttrande. 
Tomelilla kommun är beredd att släppa Simrishamnsbanan som riksintresse.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
Begäran om synpunkter på Trafikverkets utpekande av riksintressen för 
kommunikationer, LST Dnr 408-3978-2021, handlingsid: Ks 2021.574.
Riksintressen för kommunikationer, förteckning över
förändringar per län, handlingsid: Ks 2021.576.
Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion, handlingsid: 
Ks 2021.575.
VB: Begär förlängd svarstid för yttrande om riksintresse, handlingsid: Ks 
2021.838.
Riksintresse remiss LSt Skåne SÖSK 2 mars 2021, handlingsid: Ks 2021.984.
Presentation riksintresse Trafikverket, handlingsid: Ks 2021.985.
_________
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Ida Abrahamsson
Hållbarhetsstrateg
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ida.abrahamsson@tomelilla.se

Tomelilla den 1 mars 2021 Dnr KS 2021/27

Länsstyrelsen Skåne 

Yttrande Trafikverkets remiss gällande översyn 
av riksintresse 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar besvara remissen i enlighet med förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Under 2020 och 2021 genomför Trafikverket en översyn av riksintressen 
för kommunikationer för de fyra trafikslagen. I augusti 2020 antogs nya 
kriterier för vilka anläggningar som bedöms vara av riksintresse (Dnr: 
TRV 2019/45782). Trafikverket har därefter reviderat utpekande av 
riksintressen för trafikslagens anläggningar utifrån de nya kriterierna. Efter 
sommaren 2021 bedömer Trafikverket att ett uppdaterat utpekande 
kommer att kunna beslutas och publiceras. 
 
Länsstyrelsen i Skåne ber om synpunkter från kommunerna avseende 
Trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikationer, TRV 
2020/131663. Länsstyrelsen ska därefter i sin tur sammanställa ett yttrande 
till Trafikverket. Svaret behöver vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 
17 mars 2021.  
 
Syftet med remissen är att hämta in synpunkter på om 
riksintresseanspråken fungerar som planeringsunderlag för att hantera 
riksintressen i samhällsplaneringen. Materialet utgörs av förteckning över 
riksintresseanspråk och generella funktionsbeskrivningar. Dessa finns även 
tillgängliga som en karttjänst. Till stöd finns en förteckning över 
förändringar jämfört med nuvarande anspråk. Trafikverket har bifogat en 
svarsmall där synpunkter lämnas på materialets funktion som 
planeringsunderlag, kartmaterial och karttjänst samt synpunkter på 
generella funktionsbeskrivningar. 

För sydöstra Skånes del är det fyra objekt som berörs och som föreslås tas 
bort som riksintresse.  

 Väg 11, Simrishamn – Malmö  
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 Väg 13 Höör – Ystad  
 Simrishamnsbanan  
 Österlenbanan (Ystad – Simrishamn) 

 
Synpunkter 
 
Hantering av ärendet och remissen 
Sydöstra Skånes kommuner anser att det material som utgör Trafikverkets 
remiss är bristfälligt och svårt att förstå. Materialet är svårtillgängligt för 
den som inte haft insyn i processen i ett tidigare skede, och kommunerna 
saknar en sammanfattande beskrivning till varför förändringar görs och på 
vilket sätt olika objekt påverkas. I det utskickade materialet finns endast en 
förteckning över förändringar, men för att kommunerna ska förstå 
varför ändringarna görs, behövs en förklaring till varje anläggning som tas 
bort. Detta behöver kopplas till de förändrade kriterierna. Det är inte 
rimligt att respektive kommun själva ska sitta och jämföra gamla och nya 
kriterier för riksintressen och utifrån detta dra slutsatser om varför olika 
riksintressen finns med eller är borttagna. 
 
Vid ett möte 2 mars 2021 mellan Trafikverket, Länsstyrelsen och sydöstra 
Skånes kommuner informerade Trafikverket att en stor förändring i 
översynen är att kriteriet för anläggningar av betydelse för det regionala 
transportsystemet har tagits bort. Genom att Trafikverket har tolkat om 
föreskrifterna för riksintresse så att endast vägar och järnvägars betydelse 
för det nationella transportsystemet ska gälla, är det många anläggningar 
av regional betydelse som inte längre uppfyller kriterierna för att klassas 
som riksintresse. Sydöstra Skånes kommuner saknar en redovisning i 
handlingarna över hur de regionala anläggningarna som inte 
längre uppfyller riksintressestatus kommer kategoriseras och hanteras i 
långsiktiga planeringsprocesser framöver.  
 
Avvägning mellan Riksintressen och allmänt intresse  
Utöver Trafikverkets översyn av riksintresse för kommunikationer pågår 
även översyn av flera riksintressen hos andra myndigheter. Dessa 
översyner har dock inte kommit lika långt och kommunerna vet därför 
inte vilka riksintresse gällande till exempel kulturmiljö som föreslås 
behållas, tas bort eller tillkomma. Ur ett planeringsperspektiv finns det en 
risk att det därför uppstår en ojämn balans mellan olika riksintressen och 
allmänna intressen, som påverkar planeringen och 
kommunernas långsiktiga utvecklingsintentioner. 

När två eller flera riksintressen står i konflikt med varandra gäller det 
intresse som bäst gynnar en långsiktig hushållning med mark- och vatten 
eller den fysiska miljön. Sydöstra Skånes kommuner ser en risk med 
att processen kring översyn av riksintressen hos olika myndigheter inte 
följer varandra tidsmässigt och att utveckling av anläggningar som inte 
längre uppfyller status som riksintresse hämmas.  

Det saknas en konsekvensanalys av översynen som helhet och de förslag 
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som ligger.  

Föreslagna förändringar som berör sydöstra Skåne  
 
Sydöstra Skånes kommuner anser att de fyra anläggningar som föreslås att 
tas bort som riksintresse, ska kvarstå som riksintresse med nedanstående 
motiveringar; 
 
Väg 11 Simrishamn - Malmö  
 
Väg 11 är utpekad som regionalt prioriterat vägnät, prioriterat vägnät för 
gods samt regionalt viktigt stråk för kollektivtrafik. Vägen utgör en 
strategiskt viktig sträcka, för arbetspendling, godstrafik samt fritids- och 
serviceresor. Den bidrar i allra högsta grad till att binda samman 
Skånes sydöstra och västliga delar. 
Utöver ovan nämnda har väg 11 även en funktion som förbindelselänk för 
långväga resenärer från Europa och Sverige med 
turiständamål på Österlen.  
 
Besöksnäringen har stor betydelse för hela Sydöstra Skåne 
och möjligheten att utveckla besöksnäringen är av nationellt intresse det är 
en sektor som bedöms ha stor betydelse för Skånes och Sveriges 
näringslivstillväxt. Merparten av besökarna till delregionen kommer med 
bil, då tillgången till kollektivtrafik är begränsad. Detta medför att väg 11 
behöver prioriteras och värderas som ett nationellt intresse.  
Sydöstra Skånes kommuner anser att Trafikverket måste väga in 
tillgängligheten till och från delregionen, både för långväga besökare, 
boende samt godstransporter i avvägningen om väg 11 ska klassificeras 
som riksintresse eller ej.   
 
Väg 13 Höör-Ystad 
Sydöstra Skånes kommuner vill framföra att väg 13 används av godstrafik 
till och från Ystads hamn och därmed har viss funktion för nationella och 
internationella transporter. E65 är den primära vägen, men även väg 13 
och väg 19 används. Enligt ”Kartläggning av lastbilstransporter i 
brohamnar i längs syd- och västkusten” (TRV 2018/57 804) har 69 % av 
transporterna som passerar Ystad hamn start- eller målpunkt 
utanför Skåne län. I studien tillfrågades chaufförerna vilka körvägar de kör 
till och från hamnen. På väg till Ystads hamn körde 17 % via väg 13 och 
från Ystad hamn körde 12 % via väg 13. Trafikverket behöver väga in 
denna roll i bedömningen om väg 13 ska vara ett riksintresse eller ej.  
 
Järnväg – Österlenbanan (Ystad-Simrishamn) 
Österlenbanan bör ses som en helhet med Ystadbanan och klassas som en 
anläggning för tjänster inom järnvägsområdet med motiveringen att banan 
kopplas ihop med samhället i övrigt. Utöver nuvarande riksintresse för 
kommunikation, finns riksintresse för naturvård och riksintresse för 
kulturmiljövård längs banans sträckning Ystad – Simrishamn. Sydöstra 
Skånes kommuner ser en risk att framtida investeringar i 
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stråket försvåras eller får stå tillbaka, när det allmänna intresset att utveckla 
banan riskerar att hamna i konflikt med riksintressen för naturvård och 
kulturmiljövård. 
 
Järnväg – Simrishamnsbanan (Malmö – Simrishamn)  
Simrishamnsbanan bedöms vara en av de viktigaste åtgärderna för att 
skapa förutsättningar för en uthållig och hållbar pendling på 
sikt. Entimmesmålet är vägledande för en hållbar arbetspendling och med 
dagens möjligheter uppnås inte detta mellan östra och västra Skåne. 
Sydöstra Skånes kopplingar till Malmö-Lundregionen och Köpenhamns-
regionen behöver vara i fokus för att stärka tillgängligheten till västra 
Skåne och dess utbud. Även om den slutliga dragningen inte är beslutad 
bör sträckan beaktas som riksintresse för framtida funktioner av 
riksintresse utan avgränsat markanspråk.    
 
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser identifierade för kommunen. 

Barnperspektivet
Inga konsekvenser på barnperspektivet identifierat för kommunen.

Miljöperspektivet
Inga konsekvenser på miljöperspektivet identifierat för kommunen.

Uppföljning
Uppföljning av beslut från Trafikverket Hösten 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, 16 mars 2021.

Kommunledningskontoret

Ida Abrahamsson
Hållbarhetsstrateg

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Ystads kommun
Sjöbo kommun
Simrishamns kommun
Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
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Riksintressen för kommunikationer, förteckning över 
förändringar per län 
Denna förteckning utgör ett stöd i förståelsen av vilka förändringar Trafikverkets förslag på 

riksintresseanspråk innebär. 

Trafikverkets nya riksintresseanspråk innebär ett antal förändringar jämfört med tidigare. Förändringarna är 

en följd av att Trafikverket har antagit nya kriterier för riksintresse. Ett antal förändringar har skett generellt 

nationellt, dessa redovisas här i stället för per län: 

 Stationer utmed järnväg av riksintresse pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i 

utpekandet av järnvägen. 

 Kombiterminaler och andra anläggningar för tjänster inom järnvägsområdet som ligger i en hamn 

pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i anspråket för hamn eftersom en av hamnens 

funktioner är att möjliggöra omlastning mellan olika trafikslag. 

 Djupa och skyddade områden inom sjöfarten är inte ett kriterium för riksintresse längre varvid 

samtliga dessa har utgått. 

För vissa anläggningar kan det ha skett förändringar i det geografiska anspråket trots att samma anläggning 

som tidigare är med i Trafikverkets riksintresseanspråk.  

 

Blekinge län .......................................................................................................................................................... 2 

Dalarnas län ......................................................................................................................................................... 3 

Gotlands län ......................................................................................................................................................... 4 

Gävleborgs län ..................................................................................................................................................... 5 

Hallands län .......................................................................................................................................................... 6 

Jämtlands län ....................................................................................................................................................... 7 

Jönköpings län ...................................................................................................................................................... 8 

Kalmar län ............................................................................................................................................................ 9 

Kronobergs län ................................................................................................................................................... 10 

Norrbottens län .................................................................................................................................................. 11 

Skåne län ............................................................................................................................................................ 12 

Stockholms län ................................................................................................................................................... 13 
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Södermanlands län ............................................................................................................................................ 14 

Uppsala län......................................................................................................................................................... 15 

Värmlands län .................................................................................................................................................... 16 

Västerbottens län ............................................................................................................................................... 17 

Västernorrlands län ............................................................................................................................................ 18 

Västmanlands län ............................................................................................................................................... 19 

Västra Götalands län .......................................................................................................................................... 20 

Örebro län .......................................................................................................................................................... 21 

Östergötlands län ............................................................................................................................................... 22 

 

Blekinge län 

Riksintresseutpekandet i Blekinge län har inte förändrats. 
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Dalarnas län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Mora godsbangård 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 26 Länsgräns Värmlands län– Mora 

Väg 50 Länsgräns Gävleborgs län-Falun 

Väg 66 Länsgräns Västmanlands län-Ludvika 

Väg 66/71 Malung-Riksgräns Norge 

Väg 69 Falun-Rättvik 

Väg 70 Mora-Idre 

Järnväg 

Insjön (kombiterminal) 

Anslutning till Insjöns kombiterminal 
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Gotlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 140, Visby- Klintehamn 

Väg 149, Visby – Visby flygplats 

Väg 142, Visby hamn fram till korsning med väg 140 

Sjöfart 

Kappelshamn hamn  

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Inga anläggningar har utgått som riksintresse i Gotlands län. 
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Gävleborgs län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Anslutning till Gävle hamn, Fredriksskans 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 76/533 Anslutning till Gävle hamn, Karskär, från söder 

Väg 84 Länsgräns Jämtlands län-Hudiksvall 

Väg 83 Länsgräns Västernorrlands län-Tönnebro 

Väg 50 Länsgräns Dalarnas län-Söderhamn 

Väg 642/583 Söderhamn-Sandarne 

Väg 629/583 Anslutning till Ljusne hamn 

Sjöfart 

Söderhamns hamn, Sandarne 
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Hallands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Halmstad-Nässjö. Delsträckan Torup-Nässjö är nytillkommen 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 24 Mellbystrand-Länsgräns Skåne 

Väg 158 Kungsbacka-länsgräns Västra Götaland 

Väg 610/E6.04 Anslutning till Halmstad flygplats 

Järnväg 

Halmstad-Nässjö, delsträckan Torup-Hyltebruk utgår 
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Jämtlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Forsmo-Hoting 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 84 Riksgränsen Norge-länsgräns Gävleborgs län 

Väg 87 Östersund -länsgräns Västernorrlands län 

Väg 315 Hedviken-länsgräns Västernorrlands län 

Väg 321 Svenstavik-Mattmar 

Väg 340 Krokom-Valsjöbyn-Riksgräns Norge 

Väg 346 Hoting-länsgräns Västernorrlands län 

605.2 Anslutning till Östersund flygplats, del av sträckning genom Östersund 
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Jönköpings län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Anslutning till Jönköpings godsterminal i Torsvik 

Byarum-Tenhult, planerad anläggning 

Nässjö-Halmstad, delen Nässjö-TorupNässjö-Vetlanda 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 30, länsgräns Kronoberg – Jönköping 

Väg 47, Slättäng (26) – länsgräns Västra Götaland 

Väg 127, Vetlanda – Värnamo (E4) 

Väg 195, Bankeryd - länsgräns Västra Götaland 

Väg 609/658, Anslutning till Jönköping flygplats 

 

  

578



   

 
PM  9 (22) 

Ärendenummer Dokumentdatum   

TRV 2020/131663 2021-02-10  
   

 

Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 2

.0
 

Kalmar län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Anslutning till Västervik hamn 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 23, Massamåla - Målilla 

Väg 34, Ålem – Högsby 

Väg 35, Gamleby – länsgräns Östergötland 

Södra vägen, Kalmar, Anslutning till Kalmar flygplats 

Järnväg 

Stångådalsbanan, Blomstermåla-Mösterås bruk 

Stångådalsbanan, Hultsfred – Linköping 

Tjustbanan, Västervik – Bjärka-Säby 
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Kronobergs län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Anslutning till Älmhult kombiterminal 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 23, Åseda – länsgräns Kalmar 

Väg 30, Växjö – länsgräns Jönköping 

Väg 117, Markaryd – länsgräns Skåne 

Väg 719, Anslutning till Växjö flygplats 
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Norrbottens län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 870 – mellan Lombololeden och Kiruna Godsbangård 

Järnväg 

Järnväg Munksund- Haraholmen (Piteå) 

Inlandsbanan Gällivare-Storuman 

Kiruna Godsbangård (Kirunavaara KIA) 

Luleå Notviken underhållsverkstad 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 94 Luleå-Arvidsjaur 

Väg 95 Riksgräns Norge-Länsgräns Västerbotten 

Väg 97 Luleå-Jokkmokk 

Väg 99 Haparanda-Pajala 

Väg 395 Vittangi-Pajala 

Väg 505 från E4ans norra infart mot Piteå centrum fram till korsning 505/506 

Väg 1809 anslutning till Gällivare Flygplats 

Luftfart 

Gällivare flygplats 
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Skåne län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Skånebanan, Åstorp - Kattarp 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 11, Simrishamn - Malmö 

Väg 13, Höör - Ystad 

Väg 16, Dalby – Flädie 

Väg 24, Hässleholm –länsgräns Halland 

Väg 105/1701/1702 Anslutning till Ängelholm flygplats 

Väg 108/816, Anslutning till Malmö flygplats 

Väg 112, Åstorp – E6 

Väg 117, Hässleholm – Länsgräns Kronoberg 

Väg 1633 Anslutning till Kristianstad flygplats 

Järnväg 

Simrishamnsbanan 

Sturupspendeln 

Åhusbanan 

Österlenbanan (Ystad-Simrishamn) 

Östervärn-Brågarp 

Luftfart 

Kristianstad flygplats 

Sjöfart 

Barsebäck hamn 
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Stockholms län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Skönviksvägen, från Bergs oljehamn till väg 222  

E4.19 Sagoleden  

E20.9 Från tpl Vasa till Mälarbron 

E20.8 Från Saltskog V- Mälarbron 

Järnväg 

Nynäsbanan, delen till Norviks hamn 

Brodepån 

Blackvreten 

Sjöfart 

Norviks hamn 

Bergs Oljehamn 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg  

Väg 77, Länsgräns Uppsala län-E18 Tpl Rösa 

Väg 222 mellan Vikdalsvägen och Gustavsbergsvägen 

Väg 263 

Väg 269 

Väg 275, delen Hjulsta tpl- korsning med väg 279 (Ulvsunda) 

Väg 277, delen Lidingöbron 

Väg 912 

Järnväg 

Saltsjöbanan 

Värtabanan, från östra bangården och söderut  

Roslagsbanan från Täby/Arninge och norrut, Näsbyparksgrenen, Kårstagrenen, Österskärgrenen 
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Södermanlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Justerad anslutning till Katrineholm kombiterminal: Österleden/Terminalgatan 

Justerad anslutning till Eskilstuna kombiterminal: Folkesta tpl/Folkestaleden/Torestavägen 

Järnväg 

Eskilstuna godsbangård 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 52 Nyköping-länsgräns Örebro 

Väg 53 Nyköping-Eskilstuna 

Väg 629 Anslutning till Skavsta flygplats 

Väg 910 Merlänna-Åkers kyrka-E20 

Järnväg 

Folkesta-Nybybruk 
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Uppsala län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Inga ytterligare anläggningar av riksintresse har tillkommit i Uppsala län. 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 72 Uppsala-Heby 

Väg 76 Älvkarleby-länsgräns Gävleborg 

Väg 77 Knivsta-länsgräns Stockholm 

Väg 291 E4-Älvkarleby 

Väg 600, Anslutning till Uppsala flygplats 

Luftfart 

Uppsala (Ärna) flygplats 
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Värmlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Kristinehamn-Nykroppa, Daglösen-Filipstad 

Nobelbanan Örebro - Kristinehamn 

Gränsbanan Arvika-Lilleström (Norge) 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 62 Karlstad – Hagfors – Norge riksgräns  

Väg 63 Karlstad – länsgräns Örebro 

Väg 26 Kristinehamn-länsgräns Dalarna 

Väg 707 anslutning till Karlstad flygplats 
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Västerbottens län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 363 delen mellan Umeå godsbangård och cirkulationsplatsen 363/E12/92 

Järnväg 

Hällnäs-Storuman 

Inlandsbanan Gällivare-Storuman 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 92, E12 – E45, Vännäs-Dorotea 

Väg 95, Länsgräns Norrbottens län-Skellefteå 

Väg 364/774 anslutning Skellefteå flygplats 

Väg 372 del av väg från E4 till Sävenäs (Skellefteå) 

Väg 1132 E45 Sorsele – E12 
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Västernorrlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 90/332 Veda-Gallsäter via Klockestrand 

Väg 331/684 Sörberge - Torsboda via Staveviken 

Anslutning till Örnsköldsviks hamn 

Järnväg 

Forsmo-Hoting 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 83, Ånge – länsgräns Gävleborg 

Väg 86, Sundsvall – länsgräns Jämtlands län 

Väg 87, Sollefteå-länsgräns Jämtlands län 

Väg 90 

Väg 315, Östavall-länsgräns Jämtlands län 

Väg 331, E4-Graninge 

Väg 335, Sollefteå- (E4) Örnsköldsvik (Överhörnäs) 

Väg 346, Junsele-Länsgräns Jämtland 

Väg 615, delen öster om korsningspunkt med Tunabäcksvägen (Sundsvall) 

Väg 1067, Anslutning till Örnsköldsviks flygplats 

Anslutning till Kramfors flygplats  
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Västmanlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Tillberga depå 

Västerås kombiterminal 

Västerås västra motorvagnsverkstad 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 66 Västerås-Länsgräns Dalarna 

Väg 72 Heby (Sala)-Länsgräns Uppsala 

Väg 540, Anslutning till Västerås flygplats 

Västerleden/553, Västerås, Anslutning till hamn 

Sjöhagsvägen/Oljevägen, Västerås, Anslutning till hamn 

Luftfart 

Västerås flygplats 
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Västra Götalands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Uppställning och depå vid Lärje 

Uppställning och depå vid Pilekrogen i Mölndal 

Sjöfart 

Farled Göteborg – Brofjorden inre vattenväg 

Farled Göteborg-Karlstad, Trollhätte kanal, nya slussar 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 42 Borås –Trollhättan 

Väg 46 delsträcka väg 184-väg 26 

Väg 47 delsträcka Vara – Trollhättan 

Väg 47 delsträckan Falköping – länsgräns Jönköping 

Väg 49 delsträcka Mölltorp-Askersund 

Väg 155  Öckeröleden delsträcka Ytterhamnsotet – Syrahålamotet 

Väg 158 Säröleden 

Väg 164 Strömstad – Åmål 

Väg 195 Mölletorp –Länsgräns Jönköping 

Väg 535 Partillemotet – Landvettermotet 

Väg 570/563 Göteborg-Säve flygplats 

Väg 2015/2024 väg till Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Oljevägen/Tankgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborg hamn 

Stadstjänaregatan/Kruthusgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborgs kombiterminal 

Järnväg 

Lysekilsbanan, Munkedal-Lysekil 

Luftfart 

Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Sjöfart 

Vänersborgs hamn 
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Örebro län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Sannahed rälsverkstad 

Hallsberg Rala  

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 49 Askersund-Länsgräns Västra Götaland 

Väg 51 Örebro-Länsgräns Östergötland 

Väg 52 Örebro-Länsgräns Södermanland 

Väg 63 Kopparberg-Länsgräns Värmland 

Väg 571 Anslutning till Örebro flygplats 

Järnväg 

Kvarntorpsspåret (Kumla-Norrtorp) 
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Östergötlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Boxholms depå 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 34 Linköping-Motala 

Väg 35 Linköping- Länsgräns Kalmar län 

Väg 51 Norrköping-Länsgräns Örebro 

Väg 209 Anslutning till Norrköping flygplats 

Järnväg 

Bjärka Säby-Västervik 

Stångådalsbanan Linköping- Hultsfred 

Luftfart 

Norrköpings flygplats 
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Trafikverkets översyn av 
riksintresseanspråk

2021-03-02
Lina Sandberg, nationell samhällsplanerare

Niklas Nilsson, utredningsledare

2

594



Bakgrund
• Trafikverket har ansvar för att göra 

riksintresseanspråk för 
kommunikationer

• Riksintresseanspråken baseras på 
kriterier

• Trafikverkets nuvarande anspråk är 
baserat på kriterier från 2010

• 2020 antogs nya kriterier för 
riksintresseanspråk, vilket föranlett en 
översyn av Trafikverkets anspråk

3
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Regeringsuppdrag om riksintressen

• Regeringsuppdrag till Trafikverket m.fl. januari 2020, slutrapportering 
september 2021

• Inom ramen för uppdraget ska mottagande riksintressemyndigheter:
‒ Se över och precisera kriterierna för vilka områden som ska anses vara av 

riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken
‒ Utvärdera om de nuvarande anspråken på områden av riksintresse 

motsvarar de kriterier som tas fram och ta ställning till om dessa anspråk 
behöver ändras

• Sammantaget är förväntningen från regeringen att översynen ska leda 
till en kraftig minskning av både antalet anspråk och den areella 
utbredningen

4
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Översyn av riksintresseanspråk

• De nya riksintresseanspråken medför
‒ Större fokus på vägars och järnvägars funktion för det nationella 

transportsystemet
‒ Bättre systematik i utpekande av framtida och planerade anläggningar
‒ Tydligare fokus på flygplatsernas funktion ur ett systemperspektiv

• Ett antal anläggningar bedöms inte längre vara av riksintresse medan 
det för andra anläggningar görs ett nytt anspråk

• Förändringarna i anspråk beror på förändring av kriterierna

5
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Process för översyn
• Antagande av kriterier
• Arbetsgrupper avgör vilka anläggningar 

som uppfyller ett eller flera kriterier
• Framtagning av funktionsbeskrivningar
• Framtagning av kartmaterial
• Remiss
• Beslut

6
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Förändring av 
anspråk

7

• Att en anläggning inte längre är av 
riksintresse har ingen koppling till:
‒ Finansiering av åtgärder
‒ Underhåll

• Att en anläggning inte längre är av 
riksintresse får som följd att den inte 
längre är likställd med andra 
riksintressen
‒ Går inte längre att hävda påtagligt 

försvårande när det inte är riksintresse
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Tidplan

• Trafikverkets intention är att besluta om de nya riksintresseanspråken 
under hösten 2021

8

Aug 2020: Nya 
kriterier beslutas

Hösten 2020: 
Framtagning av 

riksintresseanspråk

1 feb-23 april 2021: 
Remiss av 

riksintresseanspråk

April-Aug 2021: 
Bearbetning av 

material

Hösten 2021: 
Antagande av nya 
riksintresseanspråk
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Frågor?

9

nationellsamhallsplanering@trafikverket.se 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 49 Dnr KS 2020/163

Svar på motion - Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
Sara Anheden (S) har lämnat in motion – Ungdomspolitiskt 
handlingsprogram med följande lydelse:  

” I samband med beslutet om politisk organisation inför mandatperioden 
2018-2022 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett ungdomsråd. Sedan 
dess har ett ungdomsråd bildats och ett antal ärenden har skickats på remiss 
till gruppen. 

Någon egentlig arbetsordning eller instruktioner för hur och till vad 
ungdomsrådet ska användas finns inte. Många kommuner tar fram 
ungdomspolitiskt handlingsprogram, bland annat finns det i Simrishamns 
kommun. En snabb sökning bland kommuner runt om i Sverige ger många 
sätt att ta fram och arbeta med ungdomspolitiska frågor. 

I Nordanstigs kommun tas handlingsprogrammet fram i samverkan mellan 
ungdomarna, politiker och tjänstepersoner vart tredje år. Av programmet 
framgår vilka områden som ungdomarna tycker är viktiga att kommunen 
satsar på, vilka områden som behöver förbättras samt hur man kan arbeta för 
att öka ungdomarnas möjlighet till inflytande. 

Det är positivt att Tomelilla kommun har fått igång ett ungdomsråd, nu 
menar vi att det är dags att ta nästa steg, helt i enlighet med 
barnkonventionens idé, och utveckla ungdomarnas möjlighet till verkligt 
inflytande, mer än att yttra sig över olika remisser. Vad anser våra yngre 
kommunmedborgare behöver göras för att göra Tomelilla kommun attraktiv 
för deras generation nu och framöver?
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna 

att Tomelilla Kommun upprättar ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram, utifrån barnkonventionen, som ständigt hålls levande.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2020, ksau § 233, 
att remittera motionen till förvaltningen för beredning.

Motionen behandlades vid ungdomsrådets sammanträde den 11 november 
2020 där rådet beslutade att ställa sig positivt till detta med förhoppning om 
en egen budget.

Förvaltningen avger följande yttrande:
Sedan 1 januari 2020 utgör FN:s barnkonvention svensk lag. Detta har 
medfört att myndigheter för att säkerställa att rättigheten barnets bästa, art. 3, 
tillgodoses ska göra en prövning inför varje beslut som rör barn. FN:s 
barnrättskommitté ger exempel på några sammanhang i vilka en sådan 
prövning bör genomföras och utifrån dessa kan konstateras att prövningar av 
barnets bästa inte enbart ska göras vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt 
barn. Prövningar av barnets bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i 
kommun om budget, stadsplanering, beslut i landsting/regioner om 
lokaltrafik, planer för att bygga nya sjukhus. Prövningar av barnets bästa ska 
göras när myndigheter tar fram föreskrifter, allmänna råd, rättsliga 
ställningstaganden, icke-juridiskt bindande stödmaterial och liknande.

En annan av barnkonventionens grundprinciper är art 12 om rätten att 
komma till tals och få sin åsikt beaktad. Denna artikel innehåller en 
utvecklingsaspekt. Den innebär att barnet har rätt att föra fram sina åsikter i 
den mån barnet är i stånd att göra det och att åsikten ska beaktas i 
förhållande till barnets ålder och mognad.

Viktigt i sammanhanget är också art. 8 om barnets rätt till identitet som 
tydliggör att barn inte är en homogen grupp. I barnets identitet ingår aspekter 
som kön, sexuell läggning, nationellt ursprung, religion och 
trosföreställningar, kulturell identitet, personlighet med mera.

Tomelilla kommun har redan implementerat att barnperspektivet ska beaktas 
vid fullmäktige- och nämndbeslut. Ett ungdomsråd har också införts. 
Ledamöterna utgörs av representanter från skolorna i kommunen. För 
närvarande saknas representation från ungdomar i gymnasieålder. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Ungdomsrådet träffas en gång i månaden under terminstid och förutom att 
svara på remisser så diskuteras även frågor som kommit upp på skolornas 
elevråd/barnrättsråd. Information ges också om möjligheterna att lämna in 
medborgarinitiativ och att inkomma med synpunkter och klagomål som 
ungdomarna tar med sig tillbaka till sina skolor.

Arbetet med att låta barn och unga komma till tals i frågor som berör dem 
behöver utvecklas ytterligare. Ungdomsrådet, som består av ungdomar som 
går i fjärde klass och uppåt, är engagerade och har många kloka åsikter. De 
utgör dock en liten grupp som ska tycka till om många frågor inom en stor 
bredd av områden. Vi behöver dock hitta kanaler för att nå de ungdomar 
som inte är med i ungdomsrådet. Det måste också vara lätt för ungdomar att 
engagera sig inom just de områden som de i egenskap av individer känner att 
de är intresserade av. Har någon ett brinnande intresse för någon specifik 
kulturform bör det vara lätt för denne att få reda på att en ny kulturplan är 
under framtagande och kunna tycka till på ett sätt som fungerar och känns 
tryggt för denne. För att kunna uppnå detta behöver vi ta hjälp av 
ungdomarna. 

Genom att tillsammans med ungdomarna arbeta fram ett ungdomspolitiskt 
handlingsprogram skulle vi kunna finna nya former för att arbeta med 
ungdomsdemokrati. Former som är lättillgängliga för ungdomarna och som 
visar att deras åsikter är viktiga och att de aktivt kan påverka i sådana frågor 
som är viktiga för dem. 

Ytterligare en aspekt som är viktig i detta är att om barn och ungdomar i en 
tidig ålder blir lyssnade på och ser att de kan påverka sin omgivning och sin 
vardag torde detta medföra ett engagemang även i vuxen ålder vilket kan leda 
till ökat intresse för att engagera sig politiskt och en förståelse för den 
demokratiska processen.

För att ett ungdomspolitiskt handlingsprogram ska få genomslag i samtliga 
verksamheter är det viktigt att samtliga verksamheter medverkar vid 
framtagandet av programmet.

Ekonomiska konsekvenser
Att arbeta fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram bedöms kunna ske 
inom befintlig ram.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 49 forts.

Barnperspektivet
Barnperspektivet är beaktat då framtagande av en ungdomspolitisk 
handlingsplan görs för att stärka ungdomsdemokratin i kommunen.

Miljöperspektivet
Själva arbetet med att ta fram en ungdomspolitisk handlingsplan kan inte 
anses ha någon miljöpåverkan. Resultatet av stärkt ungdomsdemokrati torde 
dock få positiv inverkan då invånare som är engagerade i sin närmiljö ofta 
också värnar om den.

Uppföljning
Uppföljning av denna motion bedöms inte behövas. Uppföljning av en 
ungdomspolitisk handlingsplan bör ske åtminstone en gång per 
mandatperiod så att denne förblir relevant och anpassas efter ungdomarnas 
behov och förutsättningar.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Pamela Lindqvist, handlingsid: Ks 2021.963.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233/2020, handlingsid: Ks 2020.3316.

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige § 127/2020:
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 233/2020:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
förvaltningen för beredning.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 56 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden ksau 10 mars 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från familjenämndens utbildningsutskott den 11 februari 2021

§§ 6-9.

2. Verksamhetsberättelse från Ystad-Österlenregionens miljöförbund

3. Protokoll nr. 1 från styrelsemöte Tomelilla Industriaktiebolag den 21 januari 
2021.

4. Protokoll nr 1 från styrelsemöte med Österlenhem AB den 21 januari 2021.

5. Protokoll från valnämnden den 4 februari 2021, §§ 1-3.

6. Protokoll från revisorerna den 17 februari 2021, §§ 9-14.

7. Protokoll från byggnadsnämnden den 10 februari 2021, §§ 1-6.

8. Protokoll från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 18 februari 
2021, §§ 8-11.

9. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 februari 2021, §§ 23-
38.

10. Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 16 februari 2021, §§ 8-15.

11. Protokoll från Österlens Kommunala Renhållnings Ab den 4 februari 2021, 
§§ 1-19.

12. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 25 februari 2021, §§ 16-25.

13. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 19 februari 2021, §§ 17-29.

14. Protokoll från styrelsesammanträde Sysav den 12 februari 2021 §§ 1-10.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena 
till handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 mars 2021

Justerandes sign

§ 56 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.942.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

Ksau § 67 Dnr KS 2021/4

Anmälningsärenden 24 mars 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokoll från valnämnden den 4 mars 2021, §§ 4–5.

2. Protokoll från kommunstyrelsen den 3 mars 2021, §§ 21–31.

3. Protokollsutdrag från Sjöbo kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott den 
2 mars 2021, § 54 – Avsiktsförklaring, Skåneexpressen 5 och 
Skåneexpressen 8.

4. Skrivelse den 7 mars 2021 från Thomas och Camilla Skógarnes Hallamölla 
Gård till Per-Martin Svensson, Leif Sandberg och Daniel Jonsgården. De 
bedriver turridning på islandshästar samt restaurang och B&B. De är i 
behov av ekonomisk hjälp för att fortsätta leverera en fantastisk 
turistupplevelse, ridning för särskolan Vindrosen mm. och undrar om 
Tomelilla kommun kan hjälpa dem.

5. Protokoll den 1 mars 2021, §§ 8–16 – Sydöstra Skånes Räddningstjänst.

6. Protokoll den 9 mars 2021, §§ 1–11 från Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté.

7. Protokoll den 10 mars 2021 §§ 39–56 från kommunstyrelsens arbetsutskott.

8. Protokoll den 26 februari 2021, §§ 16–26 från familjenämnden.

9. Protokollsutdrag den 29 januari 2021 från familjenämnden, § 5, remiss – 
Hållbar – socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

10. Rapport från Riksidrottsförbundet som visar en alarmerande minskning av 
idrottsaktiviteter för helåret 2020.

11. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 11 mars 2021, 
§§ 13–21.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärendena 
till handlingarna.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
24 mars 2021

Justerandes sign

§ 67 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret, handlingsid: Ks 2021.1113.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Jan Åke Troedsson


Styrelseordförande


- förvaltningsberättelse


Org.nr. 516406-0294


Å R S R E D O V I S N I N G


för


Kommunassurans Syd Försäkrings AB


Undertecknad styrelseledamot i Kommunassurans Syd Försäkrings AB intygar dels att denna kopia av 
årsredovisningen stämmer överens med originalet samt dels att resultat- och balansräkning fastställts på 
ordinarie årsstämma den 12 maj 2021. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till disposition av 
resultatet.


Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning
för räkenskapsåret 2020-01-01 -- 2020-12-31
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Förvaltningsberättelse 2020


Styrelsen och verkställande direktören i Kommunassurans Syd Försäkrings AB får härmed  avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.


Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under året varav ett tvådagars strategimöte samt 
två beslut per capsulam.


Uppgift som anges inom parantes är föregående års uppgift.


Bolagets bildande samt ägarna


Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.


Syftet med bolaget är:
- att garantera att delägarna alltid erhåller ett försäkringsskydd,
- att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden samt
- att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.


Bolaget ägs av 69 (69) kommuner från olika delar av Sverige, med klart övervägande andel i 
Götaland. Ägarna har tillsammans satt in 72 568 kkr (72 568 kkr) i aktiekapital. Borgholms kommun 
har blivit delägare men aktiekapitalet (466 tkr) är vid årsskiftet ännu ej registrerat.


Ägarsamråd med representanter från de 69 delägarna hölls digitalt den 11 december. Bolaget 
informerade då om hittillsvarande utveckling och framtidsplaner. 


Verksamhetens omfattning


Bolaget har tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse (benämndes tidigare koncession) för att till 
sina ägare och deras kommunala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper och klasser av 
skadeförsäkring.


- Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e).
- Fartyg (klass 6).
- Allmän ansvarighet (klass 13).
- Annan förmögenhetsskada (klass 16).


Förutom finansiellt resultat bör bolagets lönsamhet även bedömas efter andra kriterier, som 
exempelvis minskad försäkringspremie för ägarna samt minskat skadeutfall hos ägarna.


Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 64 (58) kommuner samt 1 (2) bolag och 
kommunalförbund.  Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller deras hel- eller 
delägda bolag. Internupphandling enligt 3 kap. LOU, erbjuds endast till kommuner som upphandlar 
försäkringsskydd inom sin intressesfär, medan övriga organisationer enbart försäkras efter att 
Kommunassurans vunnit en upphandling enligt annan upphandlingsform i LOU. Under 2020 har 63 
kommuner valt internupphandling och bolaget har totalt haft 65 försäkringskunder försäkringstagare, 
kommuner och bolag.
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Möjligheten för ägarkommunerna efter ändringen i LOU att internupphandla sin försäkring i 
Kommunassurans blev permanentad fr o m 2013. Kommunerna har fått attraktiva premieerbjudanden 
kopplat till ett premieåterbäringssystem som faller ut när kommunerna haft ett positivt skadeutfall.


De riskexponeringar som har försäkrats i bolaget har återförsäkrats på den svenska och 
internationella återförsäkringsmarknaden.


Bolagets arbete med skadeförebyggande åtgärder har under året varit inriktat dels på 
informationsåtgärder gentemot kommunerna samt har det självkontrollprogram som har utvecklats i 
samarbete med vår riskkonsult fått ökad spridning börjat implementera.


Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång


Skadeutvecklingen har under året varit negativ, framför allt vad avser större egendomsskador. Sju 
egendomsskador där kostnaden bedöms överstiga bolagets självbehåll om 5 Mkr (den gräns där 
bolagets återförsäkrare träder in) har inträffat. Bolagets totala kostnader för egendomsskador har 
överskridit den totala gränsen om 25 Mkr som bolaget svarar för, s.k. stop-loss (den gräns som gäller 
när återförsäkrare träder in och betalar den överskjutande delen av egendomsskador). Trots 
skadeutfallet beräknas många av de kunder som har valt internupphandling och uppvisar en positiv 
skadesituation erhålla premieåterbäring. Premieåterbäringen uppgår till totalt 10,1 Mkr (7,6 Mkr).


Som alla försäkringsbolag är bolagets verksamhet volatil.  Efter relativt höga skadeutfall under åren 
2016 och 2017 och väsentligt bättre utfall under åren 2018 och 2019 har skadekostnaderna år 2020 
visat sig vara de högsta någonsin avseende egendomsskador. En väsentlig del av 
skadekostnadsökningen är dock relaterad till den stora volymökningen med högre premier under år 
2020.


Bolaget påverkades märkbart av covid-19 när den slog till och börsvärdet i slutet av mars 2020 på 
några dagar sjönk kraftigt. Trots att bolagets placeringspolicy medför att bolagets exponering mot 
aktiemarknaden är ytterst begränsad så påverkades bolaget. Huvuddelen av bolagets totala innehav 
består av värdepapper som skyddas av nominella värden som återfås vid förfallodatum såvida inga 
kredithändelser inträffar. Även dessa minskade kraftigt i värde, sett till dagsvärde. Under en kort 
period så uppgick värdetappet avseende dagsvärde till ca -55 Mkr. De nominella beloppen var vid det 
tillfället betydligt högre än det kortsiktiga värdetappet varför bolaget valde att hålla sig lugnt och 
invänta vändningen. Vändningen visade sig komma fortare än förväntat och det tillfälliga värdetappet 
var i slutet av året till stora delar återställt. Bolaget har dock i begränsad omfattning tvingats realisera 
förluster för att finansiera löpande verksamhet. 


Under året blev det klart att bolaget får ytterligare en delägare, Borgholms kommun, som från och 
med år 2021 är försäkad i bolaget.


I slutet av verksamhetsåret har det stått klart att antalet försäkrade kunder kommer att öka med två 
nya kommuner samtidigt som samtliga från 2020 stannar kvar. I paritet med detta ökar också 
omsättningen. Det är numera endast en handfull av bolagets ägarkommuner som valt att inte teckna 
sin försäkring i bolaget.


Årets resultat och skadeutfall


Årets resultat uppgår till 11 614 tkr (28 320 tkr) före dispositioner och skatt. Bolaget gör avsättning 
till säkerhetsreserven med -3 169 tkr (5 733 tkr). Efter skatt slutar resultatet på 6 565 tkr (26 722 tkr). 


Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 46 448 tkr (40 822 tkr). Skadekostnaderna för egen 
räkning uppgick till 27 269 tkr (23 735 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning ökar därmed med 
3,5 Mkr mellan åren. 


Under 2020 har bolagets finansiella placeringar sjunkit i värde med -3 033 tkr (10 573 tkr) och 
dessutom har förluster vid försäljningar realiserats med -4 139 tkr (1 727 tkr), dvs en total påverkan 
på resultatet med -7 172 tkr (12 300 tkr), detta som en konsekvens av covid-19.
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Ekonomisk ställning


Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god ekonomisk ställning. Under många år har 
betydande värden kunnat avsättas till säkerhetsreserven (obeskattade reserver) som kunnat användas 
för år som medfört större skador och sämre resultat. Både 2015 och 2016 hade bolaget negativt 
resultat och under 2017 inträffade så mycket egendomsskador att bolagets garanterade högstanivå, 
stop-loss, uppnåddes.                                                                                         
Konsolideringsgraden som består av konsolideringskapitalet (eget kapital +säkerhetsreserv-beräknad 
skatt) i förhållande till premieinkomst för egen räkning uppgår 2020 till 313 % (327 %). Under 2020 
hade bolaget så mycket skador och ett negativt finansresultat att nivån uppnåddes för stop-loss. Över 
tid har bolagets konsolideringsgrad ökat kraftigt,  från 182 % år 2009 vilket beror på fler 
delägare/mer aktiekapital och goda vinster. Främsta skälet till att konsolideringsgraden minskar under 
2020 är att premieinkomsten för egen räkning har ökat samtidigt som det endast skett marginell 
förändring av eget kapital o ch säkerhetsreserv.   


Under 2020 har bolagets återförsäkringar för egendom begränsat kostnaderna tack vare det skydd 
bolaget har genom sitt återförsäkringsprogram där flera större skador inträffat som 
återförsäkringsbolagen fått ersätta över 5 Mkr/skada men även att nivån för stop-loss (totalt över 25 
Mkr i egendomsskador) har uppnåtts. Med utgångspunkt från gjorda utbetalningar för 
egendomsskador samt reserver uppkomna under 2020 finns ersättning från återförsäkringsbolag med 
43,2 Mkr vilket är en historiskt hög ersättning för bolaget. Å andra sidan har bolaget aldrig haft så 
hög omsättning tidigare. 


Bolagets placeringsverksamhet har även under 2020 gett en god avkastning med 7,0 Mkr trots det 
låga ränteläget på marknaden. Emellertid har värderingen av bolagets tillgångar gått ned i värde under 
året. I slutet av mars 2020 då effekterna av covid-19 slog till mot hela finansmarknaden så minskade 
värdet av bolagets tillgångar med ca 25 % på endast en veckas tid. Därefter har värdet succesivt ökat 
under året och närmat sig det som fanns innan pandemins effekter visade sig på finansmarknaden. 
Den allra största delen av bolagets premier erhålls vid årsskiftet och placering i värdepapper görs 
strax därefter. Under det löpande året kan i det normala en viss utgallring göras av värdepapper när 
kapital behövs för att betala större utgiftsposter som större skador och återförsäkringspremier. Under 
våren 2020 sjönk värdet på samtliga innehav så att det var oundvikligt att under året kunna sälja 
värdepapper utan att realisera  förlust, detta trots att bolaget valde strategin att sitta lugnt med sina 
innehav och invänta den förväntade vändningen på marknaden. Vid bokslutstillfället är värdet av 
innehavet på samma nivå som de är inköpta för men att värdet sjunkit från föregående år. Den direkta 
avkastningen har under 2020 uppgått till  3,04 % (3,64 %). Tidigare år har de finansiella intäkterna 
kunnat finansiera stor del av bolagets administrativa verksamhet, det är med dagens räntenivåer inte 
längre möjligt. Även om markanden kan förändra värdet av innehavet på relativt kort tid har bolaget 
över den senaste 10-årsperioden en genomsnittlig avkastning på ca 5 Mkr/år.


Idag har bolaget en hög kapitalbas 135,6 Mkr (132,7 Mkr), att jämföras med nuvarande krav på 
solvensmarginal, 38,4 Mkr. Det är positivt med en hög kapitalbas sett till bolagets ambitioner att få 
fler försäkringstagare samt att värva fler delägare.


Risker i verksamheten


Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring för att begränsa bolagets risker. För 
egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr för enskild skada. Den totala skadekostnaden för 
egendomsskdor som ersätts av bolaget, aggregat, uppgick till 25 Mkr. För ansvarsskador var 
självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och maximerat till 5 Mkr per år vilket det varit sedan 2006. I 
ett särskilt program för Malmö stad uppgick totala risken till 1 Mkr. Sammanlagt begränsades 
bolagets totala risk till 31 Mkr (25+5+1) per år. Återförsäkring tecknades hos svenska och 
internationella återförsäkringsbolag och har handlats upp enligt Lagen om offentlig upphandling, 
LOU.
 
Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapitalet har varit placerat i bank, kommun- och 
företagsobligationer samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med bolagets placeringspolicy.


Bolagets risker finns utförligare beskrivet under "Tilläggsupplysningar".
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Verksamheten 2021


Premierna på försäkringsmarknaden generellt ökar kraftigt under år 2021, men bolaget har valt att 
även under år 2021 bibehålla samma premienivå som tidigare år. För kunder som internupphandlat 
sin försäkring enligt LOU 3 kap 11 § ligger premierna stilla, vilket är bolagets målsättning avsikten 
med den placeringstekniken. Som nämnts ovan ökar dock antalet försäkrade kommuner, vilket 
indikerar en hårdnande marknad. Att marknaden hårdnar uttrycks också av andra försäkringsföretag. 


För 2021 har Svalövs kommun återvänt som försäkringskund och har internupphandlat sin 
försäkring. Dessutom har Borgholms kommun blivit delägare och försäkrar från 2021.


De kommuner som inte har internupphandlat sin försäkring utan istället upphandlat via LOU kommer 
att erbjudas möjligheten. Från Kommunassurans sida rekommenderas ägarkommunerna att 
internupphandla, eftersom det leder till lägre transaktionskostnader samt att bolaget erbjuder bättre 
villkor vid en internupphandling än vid en upphandling enligt annan upphandlingsform. 
Internupphandlande kommuner deltar även i bolagets premieåtebäringsprogram, vilket hittills gett 
internupphandlande kommer återbäring om totalt 48,0 Mkr. 


Det finns dessutom vissa kommuner som inte har sin fösäkring i bolaget idag, de får en förnyad 
kontakt med erbjudande om direktplacering.


Arbetet med att attrahera nya delägare inom upptagningsområdet kommer att fortgå, även om det är 
en relativt långsam process, så är vår ambition att årligen kunna komma till avslut med några 
kommuner.


Under 2020 har ett arbete inletts med att bereda delägarkommunerna ökade möjligheter att behålla 
mer egen risk och därmed premie i motsvarande mån. En ökad risktolerans kräver ett ökat 
ansvarstagande per kommun, vilket också medför att kommunernas möjlighet att själv behålla 
vinstmedel avseende den egna försäkringen ökar. Bolaget har i detta arbete sett närmare på den 
administrativa lösning som ett av de andra kommuncaptiven, Svenska Kommun Försäkrings AB, har. 
I detta arbete har även frågan om ökat samarbete med det andra kommuncaptivet diskuterats. 


Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete kommer att fortsätta genom 
utbildningar, seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning på området kommer att 
genomföras under 2021. Bolaget genomför numera en stor del av större möten med möjlighet till 
digitalt deltagande, t ex vad gäller seminarier, ägarsamråd och bolagsstämma.


Covid-19 har blivit ett reellt hot mot den globala tillväxten. Många länder har satt in 
stimulansåtgärder för att hindra en mer långtgående och djupare lågkonjunktur. Hopp finns att 
pandemin ska avta och kunna helt upphöra när vaccinationen av befolkningen har genomförts. Denna 
tidsplan har tvingats flyttas fram allt eftersom då tillgången på vaccin är begränsad. Nya mutationer 
av viruset kan förändra förutsättningarna på nytt och förlänga begränsningar i samhället där sektorer 
kan slås ut, arbetslösheten tilltaga och konjunkturen påverkas negativt. Även om det gått ett år med 
covid-19 och många åtgärder vidtagit så är fortfarande osäkerheten stor.  


På återförsäkringsmarknaden har priserna stigit kraftigt som följd av covid-19. Bolagen generellt tar 
tillfället att höja sina premier. Dessutom spelar bolagets dåliga skaderesultat roll för förhandlingen av 
2021 års återförsäkringspremier som höjdes med totalt ca 30 %.
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Medarbetare och ersättning


Bolaget har fyra anställda, varav två kvinnor (senior underwriter och administratör) samt två män 
(VD och ekonomichef/vice VD). 


Det föreligger inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Nuvarande VD:s lön avseende 
2020 avtalades i samband med anställningsprocessen.


Ingen rörlig ersättning utgår till någon av bolagets anställda. 


Disposition av resultat


Förslag till disposition av bolagets resultat                                                                       2020


Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)


Från tidigare år balanserat                                                                                               34 665 351
Överkursfond                                                                                                             4 711 575
Årets resultat                                                                                                                   6 565 062
Summa                                                                                                                         45 941 988


Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:


att     i ny räkning balanseras 45 941 988 kr.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294


Femårsöversikt (kr)


Resultatet
2020 2019 2018 2017 2016


Premieinkomst för egen räkning, (f e r) 45 435 641 40 754 132 40 079 411 30 208 977 30 593 792
Premieintäkt f e r 46 448 419 40 822 404 39 843 887 30 094 100 29 509 035
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -23 379 3 552 898 -1 086 455 1 727 429 623 299
Försäkringsersättningar (skadeers) f e r -27 269 306 -23 734 806 -13 593 361 -26 073 292 -32 454 703
Driftkostnader f e r -9 451 169 -9 015 950 -9 011 218 -7 926 283 -6 946 835
Övriga intäkter/kostnader 1 432 269 0 0 0 0
Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 11 136 834 11 624 546 16 152 853 -2 178 046 -9 269 204


Finansrörelsens resultat -148 146 19 724 194 -3 829 633 4 923 304 2 456 346
Övriga intäkter/kostnader 625 000 525 000 500 000 500 000 500 000
Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv -3 168 576 5 733 341 -6 862 364 0 6 500 000
Skatt -1 880 050 -7 331 850 -1 605 930 -640 500 0
Årets resultat 6 565 062 30 275 231 4 354 926 2 604 758 187 142


Ekonomisk ställning
Placeringstillgångar 198 770 057 183 439 803 171 468 486 165 290 225 149 527 120
Försäkringstekniska avsättningar f e r -35 210 094 -34 445 029 -48 762 314 -59 894 189 -46 953 229
Konsolideringskapital *1) 142 153 674 133 417 627 111 081 773 96 791 991 90 785 400
Konsolideringsgrad 313% 327% 277% 320% 297%
Primärkapital 124 174 054 134 244 855 124 580 693 94 998 939 70 543 883
Minimikapitalkrav 39 418 320 38 807 727 36 654 050 36 043 550 36 500 500
Solvenskapitalkrav 43 181 320 34 193 725 42 407 245 57 743 556 36 922 988
Solvenskvot 288% 402% 297% 165% 188%


Nyckeltal
Skadeprocent 58,7% 58,1% 34,1% 86,6% 110,0%
Driftkostnadsprocent 20,3% 22,1% 22,6% 26,3% 23,5%
Totalkostnadsprocent 79,1% 80,2% 56,7% 113,0% 133,5%


Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor 3,04% 3,64% 3,07% 3,46% 1,53%
Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o -0,07% 9,40% -2,35% 3,46% 1,75%
orealiserad vinst


*1) Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver.


Definitioner


Premieintäkt  är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2020.


Konsolideringsgrad  är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.


Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.


Driftkostnadsprocent  är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.


Totalkostnadsprocent  är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.


Direktavkastning  är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.


För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av utbetalda försäkringsersättningar 


Premieinkomst  är den totala premien som inbetalats under 2020. Den kan också till delar avse 2021. I premieinkomst för egen räkning (f e r) har avdrag skett med 
kostnad för återförsäkring.
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294


R E S U L T A T R Ä K N I N G


Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2020 2019


Premieintäkt för egen räkning, (f e r)
Premieinkomst 1 76 852 132 61 938 225
Premier för avgiven återförsäkring -31 416 490 -21 184 093
Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie
och kvardröjande risker 1 012 778 68 272


46 448 420 40 822 404


Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 -23 379 3 552 898
-23 379 3 552 898


Övriga tekniska intäkter
Diverse intäkter 1 432 269 0


1 432 269 0


Utbetalda försäkringsersättningar 


Före avgiven återförsäkring -38 691 916 -58 811 814
Driftkostnader för skadereglering -3 587 131 -2 689 682
Återförsäkrares andel 21 955 579 23 535 479


Förändring i avsättning för oreglerade skador 


Före avgiven återförsäkring -30 317 841 37 788 617


Återförsäkrares andel 23 372 003 -23 557 406


-27 269 306 -23 734 806


Driftkostnader f e r 3 -9 451 169 -9 015 950
-9 451 169 -9 015 950


Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 136 835 11 624 546


Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)
Not 2020 2019


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 136 835 11 624 546
Kapitalavkastning, intäkter 4 7 048 636 7 630 629
Realiserade vinster/förluster 4 -4 139 305 1 726 970
Kapitalavkastning, kostnader -47 672 -206 150
Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 23 379 -3 552 898
Orealiserade vinster/förluster -3 033 185 10 572 745
Övriga intäkter och kostnader 625 000 525 000


Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 11 613 688 28 320 842


Bokslutsdispositioner


Förändring av säkerhetsreserv -3 168 576 5 733 341


Resultat före skatt 8 445 112 34 054 183


Skatter 5 -1 880 050 -7 331 850


Årets resultat 6 565 062 26 722 333
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294


R E S U L T A T A N A L Y S  (kronor) Företag och
Not fastighet 1)


Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkt för egen räkning, (f e r) RA 1 46 448 420
Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -23 379
Försäkringsersättningar f e r RA 2 -27 269 306
Övriga intäkter/kostnader 1 432 269
Driftkostnader f e r -9 451 169


11 136 835


Avvecklingsresultat f e r
Avvecklingsresultat brutto RA 3 1 508 265
Återförsäkrares andel 3 595 407


5 103 672


Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 2 763 146
Avsättning för oreglerade skador -88 743 281


-85 980 135


Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 56 296 333


56 296 333
1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.


NOTER TILL RESULTATANALYSEN


Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premier för avgiven återförsäkring 76 852 132
Förändring i avsättning för ej intjänad premie -31 416 490


och kvardröjande risker 1 012 778
Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring 46 448 420


Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r
Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering
Före avgiven återförsäkring -38 691 916
Återförsäkrares andel 21 955 579
Skadereglering -3 587 131


-20 323 468
Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring
Före avgiven återförsäkring -30 317 841
Återförsäkrares andel 23 372 003


-6 945 838


Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring -27 269 306


Not RA 3 Avecklingsresultat


5 103 672


Avvecklingsvinsten består av ett skador som avskrivits och inte ersatts eller skador 
som fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre skadekostnad än 
reserven för skadan förekommer. 


Sida 9 







Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294


B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31
Not


TILLGÅNGAR


Placeringstillgångar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 198 770 057 183 439 803


198 770 057 183 439 803


Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska 
avsättningar
Avsättning för oreglerade skador 42 046 333 13 506 335


42 046 333 13 506 335


Fordringar
Fordringar avseende direkt försäkring 7 17 924 200 45 534 734
Fordringar avseende återförsäkring 14 250 000 8 600 000
Övriga fordringar 27 000 99 827
Skattefordringar 4 323 593 1 840 506


36 524 793 56 075 067


Andra tillgångar
Kassa och bank 57 424 281 37 373 517


57 424 281 37 373 517


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter 3 016 896 3 817 968


3 016 896 3 817 968


SUMMA TILLGÅNGAR 337 782 360 294 212 690
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294


B A L A N S R Ä K N I N G 2020-12-31 2019-12-31
Not


EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
2020-12-31 2019-12-31


Bundet eget kapital
Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr 72 568 000 72 568 000
Ej registrerat aktiekapital 466 391 0
Reservfond 688 688
Summa bundet eget kapital 73 035 079 72 568 688


Fritt eget kapital
Överkursfond 4 711 575 4 711 575
Balanserad vinst/förlust 34 665 351 7 943 018


Årets resultat 6 565 062 26 722 333
Summa fritt eget kapital 45 941 988 39 376 926


Summa eget kapital 118 977 067 111 945 614


Obeskattade reserver
Säkerhetsreserv 29 713 599 26 545 023


29 713 599 26 545 023


Försäkringstekniska avsättningar före 
avgiven återförsäkring
Ej intjänade premier och kvardröjande risker 8 2 763 146 3 775 924
Oreglerade skador 9 88 743 281 52 775 440


91 506 427 56 551 364


Avsättning för andra risker och kostnader
Avsättning för skatter 0 0
SkulderSkulder avseende direkt försäkring 0 0
Skulder avseende återförsäkring 0 0
Övriga skulder 10 19 926 573 12 959 613
Skatteskuld 7 528 355 7 355 675


27 454 928 20 315 288
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 70 130 339 78 855 401
70 130 339 78 855 401


SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 337 782 360 294 212 690
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Redogörelse över förändringar i eget kapital


Aktiekapital
Övrigt 


tillskjutet 
kapital


Summa


72 568 000 688 72 568 688


466 391 466 391
0


466 391 0 466 391


73 034 391 688 73 035 079


Överkurs-  fond
Balanserad 


vinst och 
årets resultat


Summa


4 711 575 34 665 351 39 376 926
6 565 062 6 565 062


4 711 575 41 230 413 45 941 988


0 0
0 0
0 0


0 0 0


4 711 575 41 230 413 45 941 988


Bundet eget kapital


Summa transaktioner med aktieägare


Ingående balans per 2020-01-01
Transaktioner med aktieägare
Genomförd nyemission


Årets resultat


Summa resultat


Summa transaktioner med aktieägare


Utgående balans per 2020-12-31


Fritt eget kapital


Utgående balans per 2020-12-31


Transaktion med aktieägare


Transaktion med aktieägare


Transaktioner med aktieägare


Genomförd nyemission


Ingående balans per 2020-01-01


Utdelning
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Valuta


Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder 
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år.


Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig.


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR


Materiella tillgångar
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga 
ekonomiska fördelar väntas av användandet.  


Finansiella tillgångar och skulder                                                                                                                                                                                 


ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR


Redovisningsprinciper


Värderingsprinciper
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen 
av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Verkliga utfall kan avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet.


Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt med Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd FFFS 2008:26 o 2011:28, "lagbegränsad (IFRS) International Financial Reporting Standards". Bolaget tillämpar genom FFFS 2008:26 
att IFRS är tillämpliga för upprättandet av de finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS 
2008:26.  Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.  
Bolaget förbereder införandet av det nya regelverket IFRS 17, som enligt föreliggande förslag ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.


Bolagets funktionella valuta är svenska kronor , SEK, som även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i annan valuta. I de fall bolaget 
köper värdepapper utställda i annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget inte tar någon valutarisk.


Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt värde över totalresultat. 


Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Bolaget har inte några finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen.


Andra finansiella skulder


Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat i förändringar i redovisningsprinciper. 
Bolaget har inte förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder. 


Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då följande krav är uppfyllda:
* tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, och


Klassificering


Bolagets principer för klassificering och värdering av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både (i) företagets affärsmodell för 
förvaltningen av finansiella tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga kassaflödena från den finansiella tillgången.


Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde plus, i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, 
transaktionskostnader direkt hänförliga till köpet. Transaktionskostnaderna hänförliga till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen.


Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde


* avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och ränta på det utestående                  
kapitalbeloppet.
Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaffningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa och Bank, Övriga fordringar.


Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde även enligt tidigare principer.


Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra räntebärande värdepapper såsom redovisade till verkligt värde över resultaträkningen på grund av 
att de finansiella tillgångarna innehas i en affärsmodell där kriterier för kassaflöden inte uppfylls.


Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori.


Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.
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Pensionskostnader


Derivatinstrument


Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående löptiden på redan ingångna och 
fakturerade försäkringsavtal som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som 
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.


Premier och försäkringsersättningar


Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individuell bedömning av enskilda skadefall.


Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift till en separat juridisk enhet dit 
bolaget inte har några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder.


Bolaget erbjuder internupphandling av försäkringsskydd till delägande kommuner, ej kommunala bolag. Den innebär bl a att kommuner som har 
positivt skadeutfall kan få upp till 18 % av premien i återbäring. Premieåterbäringen reducerar aktuell periods premieinkomst för bolaget i 
resultaträkningen.


De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i enlighet med fastställda principer i bolagets försäkringstekniska riktlinjer. Bolaget har inte 
diskonterat sina skadereserver.


Som Utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalningar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund av försäkringsavtal eller inträffade 
försäkringsskador, oberoende av när skadan inträffat.


Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget för 
försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabatter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt. Premieinkomst 
redovisas exklusive skatter och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. 
Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej intjänade premier. 


I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åtagande som bolaget har för inträffade skador. I ersättningsreserven ingår också beräkning av 
skador som har inträffat men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie.


Obeskattade reserver


Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 2015:23. Den tillämpade regeln för 
bolaget avser 0,5 X Premieinkomsten för egen räkning + 0,2 X Avsättning för oreglerade skador för egen räkning, vilket för 2020 totalt möjliggör en 
avsättning upp till 29,7 Mkr. 


Bolaget har inga derivatinstrument.


Försäkringstekniska avsättningar 
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardröjande risker  samt avsättning för oreglerade skador .


Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska 
avsättningar för egen räkning efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats 
som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs till försäkringsrörelsens resultat utgöres av 
kapitalavkastning intäkter.


Utbetalada försäkringsersättningar


Kapital överförd från finansrörelse


Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde resp verkligt värde med förändringar via resultaträkningen baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer 
reserveringsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med reglerna i IFRS 9 en förenklad 
metod för nedskrivningsprövning av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken 
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.


Beräkning av verkligt värde


Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad (t ex finansiella tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar 
som kan säljas) baseras på noterad marknadskurs per balansdagen. De noterade marknadskurser som används för finansiella skulder är de faktiska 
säljkurserna. De instrument som innehas av Bolaget handlas på en aktiv eller observerbar marknad.


Borttagande av finansiella tillgångar och skulder


Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när samtliga förmåner och risker överförts till annan part alternativt när förpliktelser fullgjorts.
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Skatter


2020 2019
IBNR vid årets början, egendom 9 500 9 400
IBNR vid årets början, ansvar 8 000 8 700
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, egendom -5 400 -3 600
Återförsäkrares andel av IBNR vid årets början, ansvar -3 200 -2 400
IBNR förändring under året, egendom 2 000 100
IBNR förändring under året, ansvar 500 -700
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, egendom -6 100 -1 800
Återförsäkrares andel av IBNR, förändring under året, ansvar 450 -800
Utgående IBNR för egen räkning 5 750 8 900


Allmänt om risker                                                                                                                                                                                                      


Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkringsgivare. Kommunassurans är 
exponerad för teckningsrisk, avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakliga riskerna 
i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och marknadsrisk.


RISKER


När skador inträffar registeras de och därefter görs en bedömning om skadans storlek som ger en skadereserv för respektive skada. Förutom 
reservsättning för de skador som är inträffade, gör bolaget avsättning för skador som är inträffade men ännu inte är rapporerade. Incured But Not 
Reported (IBNR) beräknas av bolagets aktuarie för att gardera sig genom att ekonomiskt göra avsättning för skador som ännu inte är kända men kan ha 
inträffat.


Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräkningen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en betydande 
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår vilket behandlas i huvuddrag nedan. 
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del av avsättningarna som avser 
inträffade men ej rapporterade skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets redovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgångar till verkligt värde.


Försäkringsrisk


Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden.  I 2020 års årsredovisning har aktuell skattesats, 21,4 %, tillämpats.


Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa riktig bedömning och kvantifiering av den risk som tecknas och att specificera vilka 
försäkringsbelopp och definiera vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall 
överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen återförsäkringskapacitet. Den 
återförsäkringskapacitetför avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad enskilda 
största skada) genombrott. Bolagets självbehåll och transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje tillfälle vara anpassat till bolagets solvens, 
likviditet, och tillgänglig återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän 
återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets koncession, försäkringstekniska 
riktlinjer, verksamhetsplan och övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa att detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar av 
att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument. Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkommunerna genom arbete tillsammans med 
firma P&B.


Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk  respektive reservsättningsrisk . Med teckningsrisk menas risken för förlust på grund av att otillräcklig 
premie har tagits ut av kund till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de 
försäkringstekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade med dessa skador. Olika 
skador hanteras på skilda sätt och ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan innebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från 
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera och bedömningen försvåras. 
Egendomsskador är däremot betydligt fler till antalet och har betydligt kortare regleringstider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändelser 
kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, genom skadegenomgångar av 
rapporterade skador som ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring.


Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges information om bolagets risker. 
Bolaget har även utsett ansvariga för funktionerna riskkontroll och regelefterlevnad. Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande och 
funktionerna avger en granskningsrapport till styrelsen. 


Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och hantera risker blir allt viktigare 
för ett företag och organisation. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya möjligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras rätt kan 
leda till skador och stora kostnader. Riskhanteringens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknippade med organisationen och dess 
verksamhet i både nutid och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och saklig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till 
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt de ersätts samt placering i 
värdepapper och hur de fördelas i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver detta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer som 
granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som interngranskare.
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2020 (kr) <2015 2016 2017 2018 2019 2020


Avsättning oreglerade skador IB 1 487 133 4 361 975 2 559 716 6 244 711 38 121 905 0 52 775 440
Förändring i avsättning med utbetald ersättning 0 0 0 -1 147 000 -18 779 698 0 -19 926 698


Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -397 200 -201 140 -87 800 -671 161 -1 459 578 0 -2 816 879


Förändring i avsättning -545 979 -154 712 -350 288 -2 601 587 -8 089 803 14 242 369 2 500 000


Nya avsättningar 0 0 0 0 -258 563 56 469 980 56 211 417


Summa förändring -943 179 -355 852 -438 088 -4 419 748 -28 587 642 70 712 349 35 967 840


Avsättning oreglerade skador UB 543 954 4 006 123 2 121 628 1 824 963 9 534 263 70 712 349 88 743 280


Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 0 10 131 380 979 248 10 995 707 0 22 106 335
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 -10 038 835 0 -3 467 500 0 -13 506 335


Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0


Förändring i fordran 0 0 -92 545 104 926 -6 014 040 0 -6 001 659


Nya fordringar 0 53 697 992 53 697 992


Summa förändringar 0 0 -10 131 380 104 926 -9 481 540 53 697 992 34 189 998


 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 0 1 084 174 1 514 167 53 697 992 56 296 333
Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 10 481 971 0 10 139 679 1 333 929 21 955 579
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 -10 481 971 0 353 331 0 -10 128 640
Utbetalda försäkringsersättningar -127 000 0 0 -704 131 -23 812 742 -14 767 371 -39 411 244
Förändring i avsättning 943 179 355 852 345 543 4 524 674 13 085 287 -60 387 844 -41 133 309


Avvecklingsresultat 816 179 355 852 345 543 3 820 543 -234 445 5 103 672


2019 (kr) <2014 2015 2016 2017 2018 2019


Avsättning oreglerade skador IB 1 661 786 2 635 539 5 599 948 62 233 847 15 776 278 0 87 907 398
Förändring i avsättning med utbetald ersättning -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 787 814


Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -260 775 -2 064 000 -615 500 -733 200 -2 684 226 0 -6 357 701


Förändring i avsättning -888 136 50 833 286 261 -8 696 984 -1 950 659 847 536 -10 351 149


Nya avsättningar 0 0 0 0 1 885 600 38 293 135 40 178 735


Summa förändring -1 154 226 -2 013 167 -1 393 173 -59 518 931 -9 531 567 38 293 135 -35 317 929


Avsättning oreglerade skador UB 507 560 622 372 4 206 775 2 714 916 6 244 711 38 293 135 52 589 469


Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn  IB 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514
Förändring i fordran pga utbetald ersättning 0 0 0 -23 535 479 0 0 -23 535 479


Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning 0 0 0 0 0 0 0


Förändring i fordran 0 -109 947 0 -9 309 391 974 791 0 -8 444 547


Nya fordringar 10 995 512 10 995 512


Summa förändringar 0 -109 947 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 984 514


 Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsä n  UB 0 0 -100 10 131 380 979 248 10 995 512 22 106 040


Återförsäkrarens andel av utbetalning 0 0 0 23 535 479 0 0 23 535 479
Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning 0 0 0 -32 844 870 974 791 10 995 512 -20 874 567
Utbetalda försäkringsersättningar -5 315 0 -1 063 934 -50 088 747 -6 782 282 -847 536 -58 782 499
Förändring i avsättning 1 154 226 2 013 167 1 393 173 59 518 931 9 531 567 -38 293 135 35 317 929


Avvecklingsresultat 1 148 911 2 013 167 329 239 120 793 3 724 076 7 336 186


Återförsäkringsrisk


Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot större skador och därigenom undanröja kraftiga svängningar i affärsresultatet mellan åren 
samt att täcka överskjutande risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med 
återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över 
ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar respektive egendom.


För egendomsskada var bolagets självbehåll 5 Mkr per skadehändelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, aggregat, har varit 25 Mkr. 
För ansvarsskada var självbehållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 5 Mkr per år. Dessutom har bolaget ett särskilt återförsäkringsprogram 
för försäkringslösningen åt Malmö stad som är maximerad till 1 Mkr. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår uppgick därmed till 31 Mkr.
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2020 2019


AAA 4 013 360 7 017 830


AA+ 5 218 400


AA- 15 216 480 16 741 900


A+ 18 644 873 19 272 111


A 0 5 065 500


A- 7 249 256 50 342 369 7 354 990 55 452 331


BBB+ 4 040 200 4 022 760


BBB 44 012 933 22 933 528


BBB- 38 557 290 86 610 423 54 720 129 81 676 417
BB+ 35 030 256 25 489 324
BB 24 212 009 59 242 265 20 821 730 46 311 054
Oratade 2 575 000 2 575 000 0 0


2020 2019
År Förfallostruktur Räntebindning Förfallostruktur Räntebindning
2019
2020 3 022 110 81 343 279
2021 116 986 002 5 085 491 5 085 491
2022 24 090 903 14 043 653 35 232 437 29 975 187
2023 44 761 916 28 060 360 61 191 062 38 851 872
2024 50 380 196 16 026 632 40 200 092 17 537 813
2025 60 608 612 9 381 480 26 812 285 4 022 760
2026- 18 928 430 14 271 930 11 896 325 6 623 400
Total 198 770 057 198 770 057 183 439 802 183 439 802


- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i värdepapper utgör huvuddelen


Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och skadereserv enligt 
återförsäkringsavtalet.


Finansiella risker


Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, vilka är klassificerade enligt 
tillgängliga för försäljning, innebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser som är 
noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de har nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiella instrument värderade inom nivå 1 och 
2.


Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträffade skador över nivå för självbehåll. 
Premien för avgiven återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i taget. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationella bolag med 
rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och egendom.


Återförsäkring och försäkringsrisk


Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av förutbetalda premier och 
avsättningar för oreglerade skulder, utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till likvida medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika 
värdepapper med en spridning i förfall, många av papprena är också likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad.


Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget ska placera i och vid utgången av 2020 var fördelningen enligt följande:


Är den risk en motpart orsakar bolaget genom at inte uppfylla sina åtaganden. Områden där bolaget är utsatt för risk gäller:


Kreditrisk


(kr)


Valutarisk
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bolaget har inga affärer i utländsk 
valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till svenska kronor i samband med köpet.


- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar och fordringar avseende återförsäkring


När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 35,2 Mkr (34,4 Mkr), kan av dessa 
skador beräknas utfalla med 51,3 Mkr (25,1 Mkr) inom ett år och ytterligare 13,8 Mkr (9,3 Mkr) efter två år. Generellt beräknas en längre 
handläggningstid för ansvarsskador än för egendomsskador.


Likviditetsrisk
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(tkr) Summa


198 770 198 770


78 544 78 544
57 424 57 424


135 968 198 770 334 738


(tkr) Summa


183 440 183 440


67 641 67 641
37 374 37 374


105 015 183 440 288 455


På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffningsvärde i allt väsentligt överensstämma 
med bokfört värde.


Summa


31 december 2019


31 december 2020


Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar
Likvida medel


Likvida medel


Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde


Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde


Finansiella 
tillgångar 
värderade 
till upplupet 
anskaffnings
värde


Matchningsrisk


Finansiella 
tillgångar 
värderade till 
verkligt värde


Summa


Tillgångar i balansräkningen


Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt 
följande:
* Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)


Koncentrationsrisk


Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ resultatutveckling vid ogynnsamma 
marknadsförhållanden eller händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms övriga koncentrationsrisker som låga främst genom den diversifiering 
som uppkommer genom bolagets placeringsinriktning. Placeringarna ska användas för skuldtäckning vilket också innebär att risken för allt för stora 
enhandsengagemang hålls låg.


* Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt 
(dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
* Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3).


Obliagationer och andra värdepapper
Kundfordringar och andra fordringar 
exkl interimsfordringar


Tillgångar i balansräkningen


Obliagationer och andra värdepapper


Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansättning inte motsvarar skuldernas. Denna 
kan vara tillämplig i flera riskkategorier.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (belopp i tkr) 2020 2019


Not 1 Premieinkomst
Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2020.
Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2021.
Premieinkomst 86 988 69 501
Utbetald och reserverad premieåterbäring -10 135 -7 563
Summa premieinkomst 76 853 61 938


Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen


verksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.


Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga
summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på -0,07 % (9,40 %).
Ingående avsättning för oreglerade skador 52 775 87 964
Utgående avsättning för oreglerade skador 88 743 52 775


141 518 140 739


Genomsnittlig avsättning för året 70 759 70 370
Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året -39 201 -32 585
Summa beräkningsunderlag 31 558 37 785
Avkastning -23 3 553


Not 3
Personalkostnader 5 512 5 136
Lokalkostnader 359 349
Styrelsekostnader 451 423
Revisionsarvoden 388 406
Övriga kostnader 2 741 2 665
Avskrivningar 0 37


9 451 9 016


Personal och löner


Ersättning för revision


Styrelsearvoden


Belopp tkr
0


82
100


27
27
24
24
18
19


Lars-Erik Rönnlund, suppleant 16


Riktlinjer


Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 373 tkr.


Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR


Bolaget har haft 4 (4) anställda, 2 (2) män och 2 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om


Catarina Willman, ledamot 


Övriga förmåner avser tjänstebil


Ann-Christin Walméus, suppleant 
Stefan Tengberg, suppleant


Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkrings-


Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 kvinnor) samt 3 ersättare (2 män och 1 kvinna). 


totalt 1 329 tkr (1 229 tkr) samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har lön utgått med


vVD till 651 tkr (618 tkr). Därutöver finns inga pensions förpliktelser för bolaget.


752 tkr (724 tkr). Styrelsearvoden uppgår till till 337 tkr (285 tkr). Sociala avgifter och löneskatter uppgår till
 1 188 tkr (1 229 tkr) och pensions- försäkringspremier för VD och vVD till försäkringspremier för VD och


Driftkostnader


Kjell Rosenlöf, ledamot


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR


Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. 
Ingen rörlig ersättning förekommer.


Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig


Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Nuvarande ordförande avstår arvode. Något 
särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.


Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig


Anders Nählstedt, ledamot 


Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den 
totala ersättningen.


Jan-Åke Troedsson, ordförande 


Irene Robertsson, ledamot 
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Avgångsvederlag


Not 4 2020 2019
Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm 7 001 7 424
Realiserad vinst/förlust vid försäljning -4 139 1 727
Orealiserad vinst/förlust verkligt värde -3 033 10 573


-171 19 724
Not 5


Årets skatt -1 846 -7 332


Resultat före skatt 8 445 34 054
Orealiserat resultat värdepapper - -
Underlag för beskattning 8 445 34 054
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 % -1 845 -7 288
Ej avdragsgilla kostnader -38 -44
Skatt på grund av ändrad taxering -35 -
Redovisad effektiv skatt -1 880 -7 332


Not 6 Placeringstillgångar 


Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde Nominellt Anskaffnings Verkligt 
Kommunobligationer 9 000 9 238 9 232 7 000 7 166 7 018
Företagsobligationer och räntebevis 156 106 157 212 158 830 136 747 137 082 141 051
Strukturerade produkter och fonder 31 700 32 369 30 708 34 100 34 769 35 371


196 806 198 819 198 770 177 847 179 017 183 440


Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring 2020 2019
Fakturerade ej betalda premier för 2021 17 924 45 535


Not 8 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker 2020 2019
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början 3 776 3 844
Förändring under året -1 013 -68
Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut 2 763 3 776


Not 9 Avsättning för oreglerade skador
Inträffade och rapporterade skador vid årets början 52 775 69 864
Inträffade och rapporterade skador förändring under året 15 968 -34 589
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början 17 500 18 100
Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året 2 500 -600
Utgående balans för oreglerade skador 88 743 52 775


Not 10 Övriga skulder
Leverantörsskulder 409 566
Övriga skulder 19 518 12 394


19 927 12 960


Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
68 934 77 392


Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 196 1 463
70 130 78 855


Not 12 Poster inom linjen
Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder


Registerförda tillgångar
Aktier 286 8 611
Obligationer 40 173 29 354
Kassatillgångar 2 220 1 790
Övriga placeringar 1 763 1 708


Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga


Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från 
företagets sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 


Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets 
sida är uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget 
avgångsvederlag. 


2020 2019


Kapitalavkastning, intäkter 


Fakturerade premier för 2021


Skatter 


Sida 20 







Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Org.nr. 516406-0294


Not 13 Vinstdisposition (kr)
Behandling av resultat


Till bolagsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat 34 665 351
Överkursfond 4 711 575
Årets resultat 6 565 062
Att disponera 45 941 988


Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt:


att     i ny räkning balanseras 45 941 988 kr.


den 25 mars 2021


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Jan Åke Troedsson Lars Niklasson Anders Bjärnehäll Anders Nählstedt
Ordförande vice ordförande


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Iréne Robertsson Kjell Rosenlöf Catarina Willman Anders Ramäng
Verkställande direktör


Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor


Vår granskningsrapport har lämnats den 26 mars 2021


Signerat med avancerad elektronisk underskrift Signerat med avancerad elektronisk underskrift


enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen enligt artikel 3 och 26 i eIDAS-förordningen


Per Lilja Sylve Qvillberg
Lekmannarevisor Lekannarevisor


Min revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2021
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                    Carl Fogelberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2915:32:57
                    Carl Fogelberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-03-2915:32:57
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har signerat.
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3812124:
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Till årsstämman i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org.nr 516406-0294)


Granskningsrapport för 2020


Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s
(org.nr 516406-0294) verksamhet.


Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
aktieägaravtal, ägardirektiv och de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas  uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna
kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och mål.


Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning.


Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Bruno Andersson, Ystad och Bengt Wallin, 
Sölvesborg.


Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.


Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.


Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala 
befogenheter som gäller för bolaget.


Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning 
föreligger därmed inte.


Malmö 2021-03-29


Per Lilja, Malmö         Sylve  Qvillberg, Skurup
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer
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